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ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 

SZKOLENIOWO - DORADCZYCH O CHARATERZE 
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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy dokument określa zasady na podstawie których, Włocławskie Centrum Biznesu- 
jednostka organizacyjna spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. oferuje na rzecz 
przedsiębiorców realizację usług szkoleniowych/doradczych.  

2. Realizacja powyższych usług będzie się odbywała w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja 
usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”, który jest dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  

  
  

§ 2 
DEFINICJE 

 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1. Organizator - należy przez to rozumieć Włocławskie Centrum Biznesu znajdujące się w 
strukturze organizacyjnej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Ptasia 2a lok. 15, 87-800 Włocławek, Woj. Kujawsko-Pomorskie KRS 
0000682913 / NIP 888 312 96 75 / REGON 367220450  

2. Siedziba Organizatora – należy przez to rozumieć miejsce, w którym można składać 
dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest dokumentacja oraz umożliwiony jest 
bezpośredni kontakt z Organizatorem tj. Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości 
przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławsku. 

3. Usługa szkoleniowa/doradcza - oferta kompleksowej usługi skierowanej do przedsiębiorców, 
a realizowanej przez Organizatora w ramach których możliwe będzie uzyskanie wsparcia w 
zakresie m.in. : 
- opracowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych, 
- opracowania strategii marketingowych, 
- pozyskanie i rozliczenie wsparcia ze źródeł zewnętrznych. 
Dokładny zakres usługi skierowanej do przedsiębiorcy będzie uzależniony do indywidualnej 
weryfikacji jego potrzeb i możliwości. 

4. Usługobiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który spełnia definicje mikro, małego 
albo, średniego przedsiębiorstw rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji  zgodnie z 
rozporządzeń Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z ryzykiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26 czerwca 2014r. ze zm.) 

5. Umowa - dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Zasad określający na jakich 
warunkach Organizator wykona na rzecz Usługobiorcy Usługę szkoleniową/Usługę doradczą.  

6. Karta Usług Doradczych- dokument zawierający zestaw informacji i danych niezbędnych dla 
Organizatora do weryfikacji potrzeb Usługobiorcy w zakresie usług doradczych.  

7. Karta Monitoringu- oświadczenie o postępach wdrożonych rozwiązań. 
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§ 3 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1. Celem projektu jest uruchomienie usług kompleksowego wsparcia dla firm MŚP wraz z ich 

testowaniem z obszaru Miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego. W zakresie 
kompleksowego wsparcia przewidziana jest:  

2. Usługa szkoleniowa przeznaczona dla 30 firm w zakresie m.in. : 
a. opracowywania i wdrażania nowych modeli biznesu, 
b. opracowywania strategii marketingowych,  

c. pozyskiwania i rozliczanie funduszy zewnętrznych na finansowanie działalności 
gospodarczej. 

3. Usługa doradcza przeznaczona dla 50 firm i uzależniona jest od przeprowadzonej 
indywidualnej analizy potrzeb z każdym przedsiębiorą. Przez usługę doradczą rozumie się 
udzielenie porad, zaleceń, sposobu postępowania w zakresie prowadzonej działalności.  

4. Wsparcie dla MŚP w postaci usług szkoleniowo/doradczych ma na celu zwiększenie 
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wprowadzenie na rynek 
nowego lub istotnie ulepszonego produktu, wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.  

 
 

 
§4 

WARUNKI UDZIAŁU W USŁUGACH SZKOLENIOWO-DORADCZYCH  
 

1. O Usługę  szkoleniową/Usługę doradczą, o której mowa w niniejszych Zasadach mogą ubiegać 
się Usługobiorcy, którzy: 
a) posiadają oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach 

powiązanych z nim funkcjonalnie1. 
b) spełniają warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r., str 1 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o 
postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2021 poz. 743). 

2. W celu wystąpienia do Organizatora z wnioskiem o skorzystanie z Usługi należy wypełnić 
formularz według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wypełniony 
formularz należy dostarczyć do Organizatora bądź poprzez jego złożenie w Siedzibie 
Organizatora, bądź poprzez jego przesłanie na adres e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl. 
Organizator nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości bądź zatrzymanie na serwerze w 
folderze SPAM/śmieci, a do Usługobiorcy należy weryfikacja dostarczenia wiadomości.  

3. Wraz z formularzem, o którym mowa w ustępie 2 Usługobiorca jest zobowiązany do 
przedłożenia: 
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy 

 
1 Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. 
Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina 
Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina 
Miasto Kowal, Gmina Kowal. 

mailto:biuro@inkubator.wloclawek.pl
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otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których nie ma być przeznaczona 
pomoc de minimis. Wzór stosownego formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszych 
Zasad. 

4. Wysłanie formularza stanowi jednoczenie oświadczenie o zaakceptowaniu niniejszych zasad.  
 

§ 5 
REALIZACJA USŁUGI PRZEZ ORGANIZATORA 

 
1. Usługobiorca po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z 

podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr formularza zgłoszeniowego. 
2. W momencie otrzymania formularza zgłoszeniowego Organizator, w oparciu o informacje 

zawarte w formularzu oraz w ogólnodostępnych bazach danych zweryfikuje czy dany podmiot 
jest uprawniony do skorzystania z usługi szkoleniowej/doradczej. Ocena formularza odbywać się 
będzie na bieżąco nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia formularza. 

3. W przypadku uznania, że dany podmiot nie spełnia warunków o których mowa w § 4 
niniejszych Zasad, Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
stosowną informację.  
W przypadku uznania, że dany podmiot spełnia warunki o których mowa w § 4 niniejszych 
Zasad, Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym informację 
w zakresie : 
a) terminu spotkania z doradcą w celu podpisania Umowy o świadczenie usług doradczych 

oraz przeprowadzenia analizy potrzeb i wypełnienie Karty Usług Doradczych (Usługa 
doradcza)  

b) możliwości skorzystania z oferowanych przez Organizatora szkoleń w ramach Usługi 
szkoleniowej. W przypadku wyboru tej formy wsparcia warunkiem udziału w szkoleniu jest 
zawarcie z Organizatorem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.  

4. Wraz z podpisaniem którejkolwiek z umów o których mowa w pkt. 2, Organizator wystawi na 
rzecz Usługobiorcy zaświadczenie /zaświadczenia o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem o 
którym mowa w rozporządzeniu wydanym w oparciu o art. 5 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 poz. 743). 

5. W oparciu o Kartę Usług Doradczych Organizator zaproponuje Usługobiorcy ścieżkę doradczą, 
określającą obszary jego wsparcia oraz doradców dedykowanych do jego obsługi.  

6. Usługobiorca  po  zrealizowaniu ścieżki doradczej zobowiązany jest do przedstawiania przez 
okres 12 miesięcy raz na kwartał Karty Monitoringu, z zachowaniem terminu do 10 – go 
następnego miesiąca po upływie kwartału jednak nie później niż do dnia 10.06.2024r. Kartę 
Monitoringu należy przesyłać na adres e-mail biuro@inkubator.wloclawek.pl  . 

7. Usługa szkoleniowa realizowana jest grupowo lub indywidualnie w zakresie potrzeb 
Usługobiorcy i tematyce określonej w §3 pkt.2. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe tj. 
skrypt, teczkę, długopis. Informacja o szkoleniu będzie dostępna na stronie internetowej 
inkubator.wloclawek.pl nie później niż 7 dni przed ogłoszeniem terminu szkolenia.    

8. Usługa ma charakter otwarty, powszechny, zgody z zasadą równości praw kobiet i mężczyzn 
oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Odbywać się będzie w pomieszczeniach 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

mailto:biuro@inkubator.wloclawek.pl
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9. Realizowane przez Organizatora usługi szkoleniowe/doradcze mają dla Usługobiorcy charakter 
nieodpłatny i stanowią pomoc do minimis w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 poz. 743). 
 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania umowy i obowiązują przez czas trwania Projektu, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do niniejszego dokumentu, nowa wersja 
Zasad będzie obowiązywała od momentu wskazanego w treści znowelizowanych Zasad. 

3. Aktualna treść Zasad dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 
www.inkubator.wloclawek.pl  

4. W sporach interpretacyjnych niniejszych zasad oraz w sprawach nie ujętych, ostateczną 
decyzję podejmuje Organizator mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa.  

5. Wszelkie  informacje dotyczące realizowanego projektu udostępnione zostaną na stronie 
internetowej www.inkubatror.wloclawek.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543). 

3. Oświadczenie uczestnika projektu. 

4. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych. 

5. Wzór umowy o świadczenie usług doradczych. 

http://www.inkubator.wloclawek.pl/
http://www.inkubatror.wloclawek.pl/

