
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/425/14 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.)
1
, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Program pomocy de minimis w rozumieniu prawa unijnego w zakresie pomocy 

publicznej, pod nazwą „Debiut Gospodarczy”, zwany dalej Programem. 

2. Program reguluje zasady udzielenia pomocy w formie nagrody pieniężnej przeznaczonej na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (pod warunkiem ukończenia 

18 roku życia) oraz studentów i absolwentów szkół wyższych w ramach Konkursu „Debiut Gospodarczy”. 

3. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis w rozumieniu 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 

z 24.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm). 

4. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z Programu, przedsiębiorca może uzyskać pomoc 

w ramach Programu, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis (w 

rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3) otrzymanej przez niego w okresie 3 ostatnich lat 

kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca uzyskał pomoc inną niż de minimis, na koszty kwalifikujące się do 

objęcia pomocą o których mowa w § 7 niniejszej uchwały, nie może otrzymać pomocy w ramach Programu, 

jeśli jej wartość powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla tych 

kosztów. 

6. Pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów może być udzielona, pod warunkiem 

nie przekroczenia 100 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych. 

7. Przeliczania pomocy na równowartość w euro dokonuje się na podstawie średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego publikowanego na dzień udzielenia pomocy zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

§ 2.  Warunki Programu oraz nagroda pieniężna nie ma zastosowania do pomocy: 

1) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą: 

                                                      
1) 
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a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury nr 104/2000 (Dz. Urz. L 17 z 21.1.2000 r., 

str. 22), 

b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, 

c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku 

I do Traktatu w przypadkach, w których: 

- wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, 

- przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; 

2) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej tzn. 

pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

3) uwarunkowanej pierwszeństwem wykorzystania towarów krajowych w stosunku do towarów 

sprowadzanych z zagranicy; 

4) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym 

prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. 

§ 3.  Adresatami Programu są uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i absolwenci 

szkół wyższych, którzy: 

1) ukończyli 18 lat a nie przekroczyli 30 roku życia; 

2) nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowani jak i nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie 

Pracy; 

3) po raz pierwszy uruchamiają działalność gospodarczą; 

4) będą prowadzili działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica i składali roczne rozliczenie 

do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, który będzie właściwym organem do spraw rozliczeń 

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§ 4. 1. Osoby, które otrzymają nagrodę pieniężną w ramach Programu zostaną wyłonione w drodze 

Konkursu. Konkurs będzie składał się z następujących etapów: 

1) rekrutacji; 

2) udział w cyklu szkoleń i doradztwie przygotowującym do sporządzenia biznes planów oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

3) ocenie koncepcji i biznes planów projektowanej działalności gospodarczej, przedstawionych przez 

uczestników konkursu; 

4) wyłonienie laureata/laureatów Konkursu. 

2. Szczegółowe zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 5.  Za dzień przystąpienia do Konkursu uważa się dzień wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Urzędu 

Miejskiego w Świdnicy: 

1) Zgłoszenie uczestnictwa w Programie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) wymagane informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 

311 z późn. zm.) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w roku bieżącym oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3) zaakceptowany Regulamin Konkursu. 

§ 6.  Do konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, których opis planowanej działalności gospodarczej: 
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1) nie zawiera elementów sprzecznych z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy; 

2) nie zawiera elementów sprzecznych z polityką Unii Europejskiej; 

3) spełnia wymogi formalne. 

§ 7. 1. Autorom najlepszych biznes planów o największym potencjale na realizację przedsięwzięcia 

gospodarczego zostanie przyznana: 

1) nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(koszty kwalifikowane), tj. na: 

a) zakup środków trwałych i/lub wyposażenia, z wyłączeniem środków transportu, 

b) zakup wartości niematerialnych i prawnych, 

c) koszty prac remontowych i budowlanych; 

2) dodatkowa nagroda pieniężna, która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

2. Osoba, która otrzyma nagrodę główną zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w formie 

pokrycia części wydatków określonych w ust. 1 pkt 1, w wysokości nie niższej niż 20 % wartość otrzymanej 

nagrody głównej. W indywidualnych przypadkach Prezydent Miasta może ustalić inną wartość procentową 

wkładu własnego. 

3. Od wypłaconych nagród potracony zostanie podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. 

zm.). Kwotę podatku stanowi dodatkowa nagroda pieniężna o której mowa w ust. 1 pkt 2, która zostanie 

pobrana od uczestnika w chwili wydania nagrody, z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego. 

§ 8.  Po rozstrzygnięciu konkursu laureat/laureaci zobowiązani są do: 

1) złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ciągu 21 dni 

od dnia otrzymania informacji w sprawie przyznania nagrody finansowej (rozstrzygnięcia Konkursu); 

2) podpisania umowy o wypłacenie nagrody głównej na podjęcie działalności gospodarczej; 

3) prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy liczac od daty 

wpisu do CEIDG; 

4) przedłożenia po upływie 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej stosownych 

zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w Świdnicy stosownie do 

warunków Regulaminu Konkursu. 

§ 9.  Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z Programu przedsiębiorcy wydaje się 

stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. 

§ 10.  Nagroda główna na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wypłacana przez instytucję 

realizującą Program, wyłonioną zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną”. 

§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 13.  Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy: 

J. Gadzińska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/425/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 31 marca 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/425/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 31 marca 2014 r. 
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