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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu 
przyznawania wsparcia 
bezzwrotnego na rozwój 
przedsiębiorczości  

 

 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji inwestycyjnej  

oraz wsparcia pomostowego 
 

Działanie 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych  
Priorytet Inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  

na lata 2014-2020  
 
 

Startuj w biznesie. Subregion bielski. 
nr projektu: WND-RPPD.02.03.00-20-0036/15 

nr umowy: UDA-RPPD.02.03.00-20-0036/15-00 
Nazwa Beneficjenta: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  
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I. DANE WNIOSKODAWCY 

1 Nazwisko i imiona  

2 Nazwa firmy  

3 PESEL  

4 NIP  

5 Adres  

6 Telefon  

7 E-mail  
 

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1 
Charakterystyka planowanego 
przedsięwzięcia  

 

 

III OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI 

1 
Zakres inwestycji (wymienić wszystkie planowane nakłady inwestycyjne z podziałem na 
źródła finansowania): 

Rodzaj działania/kosztów Koszty(PLN) brutto 
Źródło finansowania 

(dotacja, środki własne) 

   
   
   

RAZEM:   

 

Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą ……………… PLN (słownie ………….……………),  

w tym pokryte z dotacji inwestycyjnej ……………… PLN (słownie ……………………) oraz ze 
środków własnych ……………… PLN (słownie …………..…………), 

Planowana data rozpoczęcia ponoszenia nakładów inwestycyjnych: ………………...…….. 

Planowana data zakończenia ponoszenia nakładów inwestycyjnych: ………………………. 
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IV DOTACJA INWESTYCYJNA I WSPRACIE POMOSTOWE 

Zgodnie z § 9 ust. 1 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 

wnoszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: ………..………… PLN 

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

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 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 
wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego w formie comiesięcznej pomocy w 
wysokości: 

a) przez okres pierwszych 6 miesięcy: ………………PLN (słownie: ………………PLN); 

b) przez okres kolejnych 6 miesięcy: ………………PLN (słownie: ………………...PLN). 

 

UZASADNIENIE 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  

 

Podpis wnioskodawcy: 

 

…………………………………………    ………………………………………. 
Data, miejscowość    Imię i nazwisko 
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V OŚWIADCZENIA 
 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a........................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym .............................................................................................. 

 

wydanym przez ....................................................................................................................................... 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania wsparcia bezzwrotnego na 

rozwój przedsiębiorczości  
Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane we wniosku dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są 

prawdziwe. 
Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 
Oświadczam, że byłem(am) karany(a) * / nie byłem(am)  karany(am)* za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz 

korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 
Oświadczam, że niekorzystam  z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych 

oraz nie ubiegam się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie 

działalności gospodarczej) 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 
Oświadczam, że w dniu przystąpienia do projektu  posiadam* / nie posiadam * nieuregulowanych w 

terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 
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Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych korzystałem(am)* / nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, której wartość 

brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 

euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego-równowartość w 

złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 

Oświadczam, że otrzymałem(am) pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, 
o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości………………euro, obliczonych według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 

Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub 
wsparcia pomostowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam* zarejestrować się jako płatnik VAT, 
Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu. 

Data …………………………………..   Czytelny podpis ……………………..……………………………….. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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VI ZAŁĄCZNIKI 

Do niniejszego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 
załączam następujące dokumenty: 
 

1. biznesplan, 

2. harmonogram rzeczowo – finansowy, 
3. Indywidualny plan działań uczestnika lub zaakceptowane przez Beneficjenta 

zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i 
umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. inne ………  


