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Pytania / Wątpliwości

Czy ubezpieczenie w ramach ulgi na start (obowiązkowa składka zdrowotna) wlicza
się do 2 letniego okresu zobowiązania do podleganiu ubezpieczeniom społecznym
z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (przypadki: beneficjent emeryt oraz
beneficjent na etacie)?

Czy w związku ze zmianą wywiązywania się z warunków umownych - łącznie
co najmniej 2 lata od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata
od wypłaty płatności końcowej:

zniesiono warunek ciągłości zobowiązań w umowie i skrócono czas jej
obowiązywania

może to powodować:

• możliwość zawieszania działalności gospodarczej,

• możliwość wcześniejszej likwidacji działalności gospodarczej?
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Pytania / Wątpliwości

Czy zmiana umożliwiająca samozatrudnienie na etapie II WOP w zamian za

utworzenie miejsca pracy na podstawie umowy o pracę powoduje

możliwość zwolnienia pracowników zadeklarowanych wcześniej w umowie?

Czy w związku z uchyleniem obowiązku zgłoszenia do ZUS na etapie I WOP,

będzie zmieniony wzór WOP? Czy SW może wymagać od beneficjenta

dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ZUS dopiero na etapie II

WOP?
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Pytania / Wątpliwości

Czy zakres rzeczowy biznesplanu może być realizowany wcześniej niż

rozpoczęcie działalności gospodarczej? Czy Beneficjent może ponosić

koszty przed rozpoczęciem działalności? Co w tym przypadku z

wyodrębnioną księgowością?

Na jakiej podstawie LGD ma weryfikować czy Beneficjent może używać

podanego w WOPP numeru EP, jeśli złoży Zaświadczenie / Decyzję o

nadaniu numeru EP na współmałżonka?
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Pytania / Wątpliwości

Dlaczego SW wzywają do opiniowania LGD w zakresie zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru wniosków beneficjentów o zmianę w ramach miejsc pracy
w kontekście nowych przepisów rozporządzenia LSR?

Jak zmiana umożliwiająca zwolnienie z utworzenia etatów do co najmniej
jednego wpłynie na obowiązek realizacji wskaźników dotyczących utworzenia
miejsc pracy (osoby z grup defaworyzowanych), do których osiągnięcia LGD
zobowiązuje umowa ramowa? Jak to się ma do poziomu realizacji
wskaźników w LSR który ma być brany pod uwagę w konkursie na wybór LSR
w kolejnej perspektywie?
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Pytania / Wątpliwości

Jak odczytywać możliwość zgłoszenia się przez Beneficjenta do ZUS z tytułu wykonywania

działalności gospodarczej na etapie II WOP w kontekście obowiązku zgłoszenia się przez

przedsiębiorcę do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpis do

CEIiDG)?

• Jak ma wyglądać użycie urzędowej skrzynki podawczej w celu przesyłania WOPP? 

• Czy wysłanie WOPP na elektroniczną skrzynkę podawczą będzie możliwe? 

• W jakim czasie SW przekaże do LGD złożone tak WOPP (LGD ma 60 dni na dokonanie

oceny)? 

• W jaki sposób LGD ustali kolejność wpływu wniosków przez skrzynkę podawczą SW (gdy na

etapie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wnioski mają taką samą liczbę punktów o miejscu

na liście rankingowej decyduje kolejność złożenia wniosków w naborze)?
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Pytania / Wątpliwości

Czy w związku z możliwością ponoszenia kosztów kwalifikowalnych od 

dnia złożenia WOPP wnioskodawca w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej może utworzyć firmę i dokonywać zakupów 

uwzględnionych w WOPP przed podpisaniem umowy i złożeniem I WOP  

bez żadnych konsekwencji? Jak ten zapis stosować w praktyce?
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