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Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020
(Dz.U. 2015 poz. 1073) wnoszę o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój
działalności gospodarczej, w celu sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych
umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które będzie prowadzone w
formie1 ……………………………………………………………………………….
Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą brutto …………………… zł.
(koszty dotacji razem z wkładem własnym zgodne z sekcją D1):
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: …………………… zł
UZASADNIENIE WNIOSKOWANEJ KWOTY WSPARCIA (DOTACJI)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskowana kwota finansowego wsparcia pomostowego …………………. zł
(kwota …….x 12 miesięcy = ……………zł)
UZASADNIENIE WNIOSKOWANEJ KWOTY WSPARCIA (WSPARCIA POMOSTOWEGO)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:
1) Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
1

Wpisać: „jednoosobowej działalności gospodarczej” lub „spółki cywilnej”

Projekt "Masz pomysł - masz firmę IV" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2) Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – załącznik nr 1
3) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – załącznik nr 2
4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu –
załącznik nr 3
5) Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie
toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego
lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań – załącznik nr 4
6) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z
pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego –
równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub – załącznik
nr 5
7) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w
którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch
latach podatkowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami
zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy –
załącznik nr 6
8) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc
de minimis – załącznik nr 7
9) Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu
(przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu wraz ze specyfikacją)
10) Inne………………..

Podpis Uczestnika Projektu
lub osoby uprawnionej do jego
reprezentowania

…………………………………………………………
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