
 
 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ogłasza nabór Biznesplanów  
i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego   

w terminie od 1 lipca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. 

Dokumenty należy składać w jednym z wybranych sposobów, zgodnie z definicją 
skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 
„Moja własna firma” nr projektu POWR.01.02.01-04-0101/21: 

1. Osobiście : w siedzibie Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych  Spółka z o.o.   

Grudziądz przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lokal nr 101  
Biuro czynne jest : 
w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;  
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00; 

2. Za pomocą przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia     23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – (uznaję się datę nadania, tj. datę stempla 
pocztowego); 

3. Za pomocą przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – uznaję się datę wpływu  
do Biura Projektu; 

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu 
w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru określonego § 3 ust. 17 w Regulaminie 
przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego „Moja własna firma”. 

4. w drodze elektronicznej:  w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  
a także w uzasadnionych przypadkach w formie skanów dokumentów przesłanych  
e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, 
które będzie przesłane w innym e-mailu – uznaje się datę wpływu na adres mail: 
gpk.mojafirma@gmail.com; 

 

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się jedynie 
zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy, którzy wzięli udział w minimum 80% 
godzin szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia  
i prowadzenia działalności gospodarczej (poprzedzone identyfikacją predyspozycji  
do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na etapie 
indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji). 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne 
być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie 
własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja 
własna firma”.  
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