Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór

WNIOSEK NR ……………………..… O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ramach
Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów
zwrotnych i bezzwrotnych - (dotacje) – OSI - ( projekty konkursowe)
w ramach

Projektu: „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji.”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową
na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0053/17-00

Data i miejsce złożenia wniosku:
........................................................
Dane Wnioskodawcy:

Nazwa, adres, nr telefonu, fax
.........................................................................................

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:
..............................

1

Wnoszę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które będą
przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowej działalności
gospodarczej.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1: 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące
złotych)

Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty:
1. Kopię dokumentu poświadczającego rejestrację działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i
REGON (wydruk CEIDG).
2. Zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on
modyfikacji.
3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8- wzór dostępny na stronie Projektu).
W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Dokument zawierający numer rachunku bankowego wnioskodawcy oraz nazwę banku (rachunek
bankowy założony na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej).
6.
Potwierdzenie
wykonania
usługi
szkoleniowo-doradczej,
lub
zaświadczenie
o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podpis Wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do jego
reprezentowania

....................................................................
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Maksymalna wartość dofinansowania określona zostanie przez Beneficjenta, jednak nie może ona przekroczyć na osobę 6krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, rozumianym jako dzień podpisania umowy
o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej..
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