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Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ  

ORAZ  

WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 

 

Priorytet 8.iii – PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE 

PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM INNOWACYJNYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Działanie 2.3 – WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

 

 Wniosek składany jest w ramach Projektu pt. 

 „Własny biznes szansą na lepsze jutro” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach umowy o dofinansowanie projektu  

Nr UDA- RPPD.02.03.00-20-0022/15 z Instytucją Zarządzającą1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
Rolę Instytucji Zarządzającej dla Działania 2.3 Wspieranie powstawania i Rozwoju podmiotów gospodarczych  

w województwie podlaskim pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. 
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*)Uzupełnia operator 

 

Dane Uczestnika ubiegającego się  o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 

pomostowego. 

Imię i Nazwisko  

 

PESEL  

Nazwa firmy  

Adres  

Nr telefonu  

e-mail  

 

Dane Beneficjenta: 

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, 16-402 Płociczno Osiedle nr 75. 

 

I. Zgodnie z § 4 Regulaminem Przyznawania wsparcia bezzwrotnego wnioskuję:  

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności 
gospodarczej, w celu sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych 
umożliwiających funkcjonowanie mojego przedsiębiorstwa. 

Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą brutto: ………………………………… PLN, 

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

 w tym: 

wnioskowana kwota dotacji inwestycyjnej wynosi: ……………….….…………… PLN. 

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

      

Data złożenia 

wniosku  

Miejsce Potwierdzenie przyjęcia  Inne 
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UZASADNIENIE………………………………………………………………………………………………

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

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

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

II. Zgodnie z § 6 Regulaminem Przyznawania wsparcia bezzwrotnego wnioskuję o: 

przyznanie wsparcia pomostowego finansowego   w formie comiesięcznej pomocy przez 

okres od …………..…. do……………….. 

 w wysokości ………………PLN (słownie ………………….…………………….PLN) przez  

6 miesięcy tj. od dnia …………. dnia ……… na ogólną wartość ………………PLN  (słownie: 

………………………………………………………….PLN)  

 oraz w wysokości ………………PLN (słownie ………………….…………………….PLN) 

przez 6 miesięcy tj. od dnia …………. dnia ……… na ogólną wartość ………………PLN  

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

Powyższy okres nie przekracza łącznie 12 miesięcy od dnia podpisania  

Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej. 

……………..………………………………………… 

  data i czytelny podpis Wnioskodawcy (Uczestnika Projektu) 

Do niniejszego wniosku załączam: 

 Biznesplan  - oryginał w 2 egzemplarzach 

 Oświadczenia 

 Harmonogram rzeczowo - finansowy 
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                                                                 OŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisany/a: ___________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a: _______________________________________________________ 

(adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym: _________________________________ 

 

wydanym przez ______________________________________________________ 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy oświadczam, że informacje zawarte w niniejszych oświadczeniach są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że: 

1. nie byłem/am/byłem/am* karany/a za przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi 

gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.); 

2. nie korzystałem/am z innej pomocy, ubiegam; nie ubiegam* się o udzielenie innej pomocy 

publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na 

realizację którego jest udzielana pomoc de minimis; 

3. otrzymałem/am w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, pomoc de 

minimis w wysokości ____________ . Do oświadczenia dołączam zaświadczenia 

dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis.* 

4. oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających nie 

otrzymałem/am pomocy de minimis.* 

5. zamierzam/nie zamierzam zarejestrować się jako płatnik VAT. 

    _________________________ 

Data i podpis  Wnioskodawcy ( Uczestnika Projektu) 

* Niepotrzebne skreślić
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Dane Beneficjenta pomocy:  

Harmonogram rzeczowo-finansowy – WSPARCIE POMOSTOWE 

Należy określić harmonogram rzeczowo-finansowy kosztów planowanych do pokrycia ze środków wsparcia pomostowego. 

Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań 

kwalifikowanych: 

Od dd/mm/rr:  

Do dd/mm/rr:  

Plan wdrożenia 
działań 

Planowany 
termin 

poniesienia 
wydatków 

od mm/rr 
do mm/rr 

Lista szczegółowa wydatków kwalifikowanych 
Koszt jednostkowy 

w PLN 

Ilość jednostek/ 

sztuk planowanych 

do zakupu 

Planowany łączny 

koszt kwalifikowany 

w PLN 

Działanie nr 1 

(należy opisać 
zakres 

działania) 

     

     

Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 1:  

Działanie nr 2 

(należy opisać 
zakres 

działania) 

     

     

Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 2:  

Działanie nr n      
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(należy opisać 
zakres 

działania) 
     

Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr n:  

Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n): _______________________________________________ PLN 

Oczekiwana wielkość wsparcia  _________________________ PLN ________________ % całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

Szczegółowe uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem 

Lp. Kategoria kosztów  Uzasadnienie 
Parametry techniczne i jakościowe  

(jeśli dotyczy)  

1.    

2.    

n    

 

 

__________________________________                                                                                          __________________________________ 

    (Miejscowość)                                                              Data i podpis  Wnioskodawcy ( Uczestnika Projektu) 

 


