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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINASOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Siła biznesu po 50-ce nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nr wniosku:  

Data złożenia wniosku:  

(Wypełnia Beneficjent) 

 

Dane uczestnika projektu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  zamieszkania: 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr 

domu / lokalu) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane firmy: 

Pełna nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  zakładanej działalności: 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr 

domu / lokalu) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu, fax : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488), wnoszę o przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości, w formie jednorazowej dotacji, które będą przeznaczone na 

sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowej działalności gospodarczej. 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:……………………………………………………………… PLN*  

 (słownie złotych: ………………………………………………………………………............................................), 

 co stanowi…………………………% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia.  
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Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ……………………………………………………..., 

Całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) 

określony w biznes planie…………………………………………………………….. PLN 

 

* Proszę wpisać właściwą kwotę (wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 22 500 

zł na osobę) 

 

Ponadto: 

Zobowiązuje się, do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielanie wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości. 

Proszę o przekazywanie informacji związanych z procesem przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości na poniżysz adres e-mali: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

.………………………….……………………………….. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty: 
 

1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz 
w 2 latach poprzedzających. 

2. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych  
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 
4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia zgodne ze wzorem 

stosowanym u Beneficjenta 
5. Oświadczanie o : 

   Braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko 
niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego 
niespłaconych zobowiązań; 

 Niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny; 
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 Niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz  
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków  

 niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu 
Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
przyznaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

 brak powiązań z Beneficjentem projektu 
6. Certyfikaty potwierdzające ukończenie etapu doradczego-szkoleniowego 
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 
8. Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego 

limitu pomocy de minimis 
9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego - w sytuacji jeśli Uczestnik(czka) 

projektu chce ubiegać się o w/w wsparcie 
10. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego - w sytuacji jeśli 

Uczestnik projektu chce ubiegać się o w/w wsparcie 
 

 

Pouczenie: Uczestnik(czka) ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

.………………………….……………………………….. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 


