Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w projekcie „Czas na biznes
w Małopolsce Zachodniej.”

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt pn. „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr Wniosku..........................
Data złożenia Wniosku
(wypełnia Beneficjent)

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

.................................................................................................................................................................
Dane Uczestnika projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy),:
[imię, nazwisko Uczestnika projektu, adres, telefon]
..................................................................................................................................................................
[Nazwa (firma), adres zakładanej działalności gospodarczej, telefon, fax]
...................................................................................................................................................................
Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej
....................................................................................................................................................................
Wnioskodawca zamierza/nie zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT*.

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 środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie
jednorazowej dotacji, w celu sfinansowania wydatków umożliwiających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.
.....................................................................................................................................................................
Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej

Całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) określony w biznes planie
.............................................PLN.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: ……......................................................................................... PLN**,
co stanowi ............................% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia.
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Pouczenie: uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Data i podpis Uczestnika projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy)
..........................................................................................................

Załączniki:

1) Biznesplan
2) Oświadczenia uczestnika projektu ubiegającego się o przyznanie środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej:
 oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem
środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych
samych wydatków kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o pomoc na
pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych,
 oświadczenie o niekaralności 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.),
3) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo – doradczego,

* Proszę wpisać właściwe
** Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 22 700 zł/osobę
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