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Załącznik nr 22.  Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji 

 
STANDARDOWY WNIOSEK  

O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI 
 
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy,  
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia 

 

projekt: „Drogowskaz na biznes 7” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą
1
 o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0006/19-00 

NR WNIOSKU: 

DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

 
Dane Uczestnika Projektu: 

 

……………………………………………………………………… 
nazwa firmy 

……………………………………………………………………… 
adres 

……………………………………………………………………… 
numer telefonu 

……………………………………………………………………… 
e-mail 

Dane Beneficjenta (projektodawcy): 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” 

ul. Sobieskiego 3C/57 

14-100 Ostróda  

Tel.: 89 646-79-57 

NIP: 741-18-94-712 

 
Zgodnie z zapisami 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  (Dz.U. 2015 poz. 1073) wnoszę o przyznanie 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej, w celu sfinansowania pierwszych 
wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które będzie prowadzone  
w formie2  

o jednoosobowej działalności gospodarczej, 
o spółki cywilnej, 
o spółdzielni socjalnej. 

                                                 
1
 Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia w województwie warmińsko- mazurskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w 

Olsztynie. 
2
   Zaznaczyć odpowiednie. 
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Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 
1) Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 23) 
2) Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (załącznik nr 24) 
3) Oświadczenie (załącznik nr 25) o:  

a. niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
b. niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 
c. niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
d. braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko 

Uczestnikowi Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego 
niespłaconych zobowiązań. 

4) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje  
do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł 
i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza 
równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  
w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy 
(załącznik nr 26) lub 

5) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik 
Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz  
z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi 
przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 27), 

6) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego 
samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc de minimis (załącznik nr 30), 

7) Oświadczenie o VAT (załącznik nr 31) 
8) Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (załącznik nr 32) – dotyczy osób, które zadeklarowały 

zatrudnienie pracownika/ów na umowę o pracę na etapie rekrutacji i w biznesplanie. 
9) Inne: 

a. kosztorys inwestorski – wymagane w przypadku remontu,  
b. akt własności/umowa najmu/użyczenia – wymagane w przypadku remontu,  
c. prawo jazdy – wymagane w przypadku zakupu środka transportu 
d. inne …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ponadto oświadczam, że: 
Podane dane we wniosku są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/-a odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy. 

 
 

 
 

………………………………..……………………………………. 
                                         Podpis Uczestnika Projektu  

 


