Projekt „ŁODZIANIE NA START” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódź, dnia 7 marca 2017 r.
DSS-BPZ-III.042.3.2016

Do uczestników projektu
„ŁODZIANIE NA START”

Zgodnie z zapisami Regulaminu udziału w projekcie „ŁODZIANIE NA START” w ciągu 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy o udzielenie finansowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
uczestniczka/ uczestnik jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.
Podstawową formą zabezpieczania jest weksel z poręczeniem wekslowym (awal) – poręczony przez 1 lub 2
poręczycieli.
1. Wniesienie zabezpieczenia wymaga załączenia:
a) oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia bądź załączenie odpisu aktu notarialnego
lub sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową albo;
b) oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
2. Poręczyciel/e powinien/ni spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 18 lat,
b) być zatrudnionym na minimum 24 miesiące (licząc od dnia zawarcia umowy o udzielenie finansowego
wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) lub na czas nieokreślony w zakładzie niebędącym
w stanie upadłości lub likwidacji,
c) osiągać miesięczne wynagrodzenie lub dochód (na 1 poręczyciela) nie niższy niż:
2 500,00 zł brutto - przy 2 poręczycielach,
3 500,00 zł brutto - przy 1 poręczycielu,
d) nie znajdować się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
e) nie uzyskiwać dochodów wyłącznie z czasowej renty chorobowej,
f) nie być małżonkiem uczestniczki/uczestnika, wnioskującego o środki na podjęcie działalności gospodarczej
(wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa),
g) być w wieku nieprzekraczającym 70. rok życia.
3. Poręczycielem nie może być:
a) osoba, której aktualne, miesięczne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód
poniżej kwoty wskazanej w pkt. 2 c),
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie
karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.
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Dodatkową formą zabezpieczenia jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Wartość
zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 150 % kwoty przyznanego dofinansowania (klauzula wykonalności na
okres 2 lat od daty sporządzenia aktu).
Poręczenie przez akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wymaga zgody współmałżonka
poprzez złożenie oświadczenia, wyrażonego w formie pisemnej w dniu podpisania umowy, w obecności
uprawnionego pracownika Urzędu (wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa).
W tym przypadku wymagane jest złożenie oświadczenia przez uczestniczkę/ka wnioskującego o środki na
podjęcie działalności gospodarczej o stanie majątku podlegającego egzekucji.
Każda z form zabezpieczenia wymaga akceptacji Realizatora projektu.
Dokumenty niezbędne przy zabezpieczeniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego, które muszą
przedstawić poręczyciele:
- zaświadczenie o dochodach – wypełnia pracodawca poręczyciela,
- oświadczenie poręczyciela.
W przypadku, gdy poręczycielem jest emeryt lub rencista, zamiast zaświadczenia o dochodach, wymagana jest
decyzja o przyznaniu świadczenia bądź ostatnia decyzja o jego waloryzacji wraz z potwierdzeniem otrzymania
ostatniego świadczenia oraz oświadczenie poręczyciela.
W przypadku, gdy poręczycielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, zamiast zaświadczenia
o dochodach, wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego i ZUS oraz PIT za ostatni
zamknięty rok podatkowy, z którego ma wynikać średniomiesięczny dochód oraz oświadczenie poręczyciela
prowadzącego działalność gospodarczą.
W każdym przypadku, gdy poręczyciel pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej (nie ustanowiono
rozdzielności majątkowej) konieczna jest zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie. Taka zgoda musi
być wyrażona osobiście przez podpisanie stosownych dokumentów w biurze projektu.
Wymagane zaświadczenia o dochodach poręczyciela można składać również przed podpisaniem umowy,
w celu akceptacji poręczyciela przez Realizatora projektu.

Realizator projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych

Biuro Promocji Zatrudnienia
i Obsługi Działalności Gospodarczej

Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
tel.: 42 638 46 53

