WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO
Projekt „Mój szef to ja! II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr wniosku (wypełnia Beneficjent)
Data złożenia wniosku (wypełnia Beneficjent)
Dane Uczestnika/czki projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy):

nazwisko

imię

pełny adres

telefon

Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej:

Deklarowana ilość
premiowanych dodatkowych
miejsc pracy1 utworzonych przez
Uczestnika/czkę projektu:

powiat gorlicki
powiat

miejscowość

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam że:
1) jestem świadomy/a, że dotacja (grant) jest wypłacany w kwocie netto. Jednocześnie oświadczam, że zapewnię środki
finansowe na pokrycie kosztów podatku VAT od wydatków finansowanych z dotacji (grantu),
2) nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
3) nie korzystałem/-am lub nie skorzystam równolegle z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków
kwalifikowanych, w tym z innych środków publicznych, zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego np. w
ramach PO WER, RPO oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
4) działalność gospodarcza, na którą ubiegam się o wsparcie finansowe nie była w okresie 12 miesięcy przed dniem
złożenia formularza rekrutacyjnego prowadzona przez członka mojej rodziny i/lub członka mojego gospodarstwa
domowego z wykorzystaniem zasobów materialnych (w szczególności: pomieszczenia, sprzętu) stanowiących
zaplecze tej działalności,
5) nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
6) nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych
7) nie byłem/am karany/a karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”) i jednocześnie zobowiązuję się do
niezwłocznego powiadomienia beneficjenta o zakazach dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ufp orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji projektu
8) jestem osobą bezrobotną/bierną zawodowo i mój status na rynku pracy nie uległ zmianie od dnia zrekrutowania do
projektu „Mój szef to ja! II”
9) spełniam kryteria kwalifikujące mnie do otrzymania grantu określone w Formularzu rekrutacyjnym część C
Oświadczenia oraz kryteria wynikające z Regulaminu rekrutacji i Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego
(grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ww. projekcie
10) zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności
gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Mój
szef to ja! II” nr projektu RPMP.08.03.01-12-0143/17 oraz załącznikami do ww. regulaminu, w tym wzorem umowy o
powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptuję wszystkie postanowienia ww. dokumentów.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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:
jednorazowych
środków
finansowych
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
(grantu)
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie
1

Utworzenie dodatkowego miejsca pracy oznacza zatrudnienie w okresie do 12 miesięcy od otrzymania wsparcia finansowego na podstawie umowy o
pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przynajmniej 1 pracownika. Stosunek pracy powinien być zawarty na co najmniej 3 miesiące lub wartość umowy
powinna być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
2
Proszę zaznaczyć właściwe pole

1

na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020- wnioskowana kwota dofinansowania netto wynosi:
PLN
(netto)

PLN
(podatek VAT)

0,00

PLN
(razem)

- wsparcia pomostowego:
1. doradczego w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, w ilości 0 godzin z następującego zakresu:
Doradztwo z zakresu prawa
Doradztwo z zakresu finansów, ekonomii
Doradztwo z zakresu zarządzania i marketingu
Doradztwo z zakresu ICT
Mentoring
2. szkoleniowego w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej z następującego zakresu:
4h

Wydatkowanie i rozliczenie dotacji

8h

Finanse

8h

Prawo

8h

Marketing

8h

Umiejętności osobiste

8h

Zarządzanie zasobami ludzkimi

8h

ICT w prowadzeniu firmy

0
Uzasadnienie
(Należy uzasadnić potrzebę otrzymania wsparcia pomostowego doradczego i szkoleniowego
oraz wskazać w jaki sposób wsparcie pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej).

Załączniki
1. Biznesplan.
2. Zaświadczenie/certyfikat potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo - doradczego.

(miejscowość, data)

(podpis uczestnika/czki projektu)
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