Regulamin
Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy
§1

Ilekroć w regulaminie użyte jest:
1)

Organizator – należy rozumieć Urząd Miejski w Łowiczu.

2)

Adresaci programu:
a) Uczestnik – należy rozumieć osobę prowadzącą działalność gospodarczą w
Łowiczu, która otrzymała dotację z Urzędu Pracy, dotację unijną lub pożyczkę
z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz osoby prowadzące działalność
gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.
b) Partner – należy rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub
podmiot administracji publicznej.

3)

Program – należy rozumieć program Karta Młodego Przedsiębiorcy.

4)

Strona internetowa programu – strona internetowa programu Karta Młodego
Przedsiębiorcy dostępna pod adresem www.lowicz.eu (KMP – zakładka)
§2
CEL PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie przedsiębiorczości osób rozpoczynających działalność
gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Głównym
celem Programu jest stworzenie bazy preferencyjnych ulg oferowanych przez partnerów dla
Uczestników.
§3
INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorem programu jest Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Organizator zapewnia pełną ochronę poufności danych użytkowników zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.). Wszelkie szczegółowe informacje będą regularnie umieszczane na stronie
internetowej programu.
§4
NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Rekrutacja do programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu (załącznik nr 1).
2. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba, która:
1)

prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata,

2)

otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub

3)

otrzymała dotacje unijne lub

4)

otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
§5
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
2. Uczestnik programu uprawniony jest do korzystania z systemu preferencji
oferowanych przez Partnerów programu.
3. Wykaz Partnerów oraz warunki korzystania z preferencji będą dostępne w formie
katalogu oraz informacji na stronie programu.
4. Korzystanie z preferencji możliwe jest na podstawie karty identyfikacyjnej wydawanej
przez organizatora na podstawie formularza zgłoszeniowego.
5. Karta identyfikacyjna ważna jest tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem.
6. Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7. Karta zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu lub będzie możliwa
do odbioru w siedzibie organizatora. O terminie odbioru karty Uczestnik zostanie
powiadomiony pocztą elektroniczną.
8. Uczestnik ma prawo do korzystania z seminariów realizowanych przez organizatora.
Poszczególne tematy seminariów będą upowszechniane poprzez stronę internetową
programu. Ilość miejsc dla uczestników może być ograniczona.
§6
ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Karta uczestnika programu określa termin rejestracji firmy.
§7
PARTNERZY PROGRAMU
1. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, podmioty administracji publicznej mogą
zgłaszać uczestnictwo w programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej programu (załącznik nr 3).
2. W formularzu należy określić system stosowanych preferencji.
3. Każdy Partner otrzyma certyfikat (załącznik nr 4) potwierdzający status Partnera
oraz zestaw naklejek (załącznik nr 5) do oznaczenia miejsca, w którym Uczestnik
programu może skorzystać z preferencji.
4. Preferencje stosowane przez Partnera programu zostaną opisane i skatalogowane przez
Organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej programu.

