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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie  

„MÓJ SZEF - TO JA” 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK 

Numer wniosku o przyznanie wsparcia 

finansowego  ……./WWF/7.3/……. 

Data i miejsce złożenia wniosku  

Podpis osoby przyjmującej wniosek  

 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (BENEFICJENTA POMOCY): 

Imię i nazwisko  

Adres  

Numer referencyjny wniosku (NW)  

 

Beneficjent: INNOVO Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło, 
 

 
Wnoszę o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w celu sfinansowania 

pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

 

Wnioskowana kwota bezzwrotnej dotacji wynosi: …………......................................................... PLN 

 

(słownie: ………………...………..………………………………………………………………...…)
1
    

 

Wnioskowana kwota wsparcia pomostowego wynosi (za okres 12 miesięcy): …………….…… PLN 

 

(słownie: ………………...………..…………………………………………………………...…....…)    

 

                                                 
1
 Przyznana kwota dofinansowania równa stawce jednostkowej na samozatrudnienie 23.050,00 PLN. 
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Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty: 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu) 

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (wydaje Beneficjent po ukończeniu bloku 

szkoleniowego) 

Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, które ma być objęte jednorazową dotacją 

inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram 

wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków 

inwestycyjnych objętych wnioskiem (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu) 

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym,  

w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 

kalendarzowych, 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 oświadczenie o wysokości 

otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje 

do projektu oraz  w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) wraz z zaświadczeniami o pomocy de 

minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (jeśli otrzymał taką pomoc) 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis (zgodnie  z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 

2014 r. (poz. 1543) (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) 

Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) 

 

 

 

 
 

 

………………………….………. 

       Miejscowość, data 

 

 

……………..….……..……………………. 

Czytelny podpis Uczestnika / Uczestniczki 

 

 

 

 

 
 


