
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU 
„1000+ NA ROZWÓJ”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki Twojego uczestnictwa w Programie „1000+ na rozwój”, zwanego dalej Programem, oraz
tryb jego przeprowadzenia.  
2. Organizatorem Programu jest Aktywator – Słupski Dom Startupów, prowadzony przez Witaj Świecie! Sp. z o. o.
3. Program jest realizowany w ramach zadania publicznego „Aktywator – Słupski Dom Startupów” dofinansowanego ze
środków Miasta Słupska.

II. Cele i założenia Programu
1. Celem Programu jest wspieranie aktywności młodych przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Miasta
Słupska. Cel ten realizowany będzie przez nas poprzez m. in. dofinansowanie specjalistycznej usługi dla Twojej firmy,
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju.
2. Twój udział w Programie będzie polegał na aplikowaniu o wsparcie na dofinansowanie m. in.:

a) szkolenia/warsztatu,
b) specjalistycznej usługi.

3. Wartość wsparcia, o które występujesz, nie może przekroczyć 1.000,00 złotych bru o.
4. W ramach Programu wesprzemy maksymalnie 7 podmiotów.
5. Wsparcie w ramach programu nie stanowi bezpośredniego wsparcia finansowego.  
6. Twój udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

III. Warunki uczestnictwa 
1. Możesz wziąć udział w Programie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie Miasta Słupska:

a)  prowadzisz działalność przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące
lub

b) prowadzisz działalność nie dłużej niż 36 miesięcy i chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt/nową usługę.
2.  Aby  zgłosić  chęć  udziału  w  Programie,  musisz  wypełnić  formularz,  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.
3. Wniosek możesz złożyć w terminie od 15 do 30 września 2020 r.:

a) osobiście w biurze Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów, przy ul. Tuwima 34, od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00 – 16.00,
b)  za  pośrednictwem  poczty  mailowej  na  adres:  aktywator@witaj-swiecie.pl (wówczas  załączasz  skan
wypełnionego i podpisanego wniosku).

IV. Wyłonienie podmiotów korzystających ze wsparcia
1. Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Komisję Programu.
2. Komisję powołuje Organizator konkursu.
3. W skład Komisji wchodzi 2 przedstawicieli Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów oraz 1 przedstawiciel Miasta
Słupska. 
4. Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane pod kątem zgodności z ideą Programu, na podstawie karty oceny 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
5. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej www.biznes.slupsk.pl. 
6. Wyniki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

V. Postanowienia końcowe
1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Programu, decyzje podejmuje Organizator.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora.



Załącznik nr 1

FORMULARZ „1000+ NA ROZWÓJ”

Nazwa firmy

Dane kontaktowe (adres e-mail,
nr telefonu)

Zakres działalności

Wielkość przedsiębiorstwa
(podkreśl właściwe) 

 mikro - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 2 
milionów EURO, 

 małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 10 
milionów EURO, 

 średnie - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i 
którego roczny obrót, a roczna suma bilansowania nie przekracza 
43milionów EURO, 

 duże - przedsiębiorstwa pow. 250 pracowników 

Opis potrzeby wsparcia

Koszt wsparcia

Porównanie cen podobnych
usług oferowanych na rynku

1. .……………………………………………………..……      ……………………………………….…zł. 
(nazwa instytucji kształcenia)                                            (cena jednostkowa) 

2. .……………………………………………………..……      ……………………………………….…zł. 
(nazwa instytucji kształcenia)                                            (cena jednostkowa) 

……………………………. …………………….……………………..…………………………………....
(data, miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa)



Załącznik nr 2

KARTA OCENY

Wniosek jest zgodny z założeniami Programu (0 – 1 p.)

Wnioskodawca:
- prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 24

miesiące (2 p.)
- prowadzisz działalność nie dłużej niż 36 miesięcy i

chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt/nową usługę
(1 p.)

Wnioskodawca jest:
 mikro - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej

niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowania nie przekracza 2

milionów EURO (4 p.)
 małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż

50 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowania nie przekracza 10

milionów EURO (3 p.)
 średnie - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej

niż 250 pracowników i którego roczny obrót, a
roczna suma bilansowania nie przekracza

43milionów EURO (2 p.)
 duże - przedsiębiorstwa pow. 250 pracowników

(1p.) 

Zaplanowane wsparcie jest możliwe do zrealizowania 
(0 – 5 p.)

Wnioskodawca w sposób wystarczający wykazał, że
wsparcie, o które wnioskuje, jest kluczowe dla dalszej

działalności przedsiębiorstwa (0 – 5 p.)

Koszty wsparcia są adekwatne do zakresu działań 
(0 – 3 p.)

Łączna liczba punktów:


