WZÓR
WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Priorytetu 2 ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Projekt: „.................................................................................”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr Umowy z Beneficjentem Końcowym (Instytucją Wdrażającą)1 o dofinansowanie projektu:
........................

Nr Wniosku ......................................
Data i miejsce złożenia wniosku:
....................................................

Dane Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiębiorcy):
Nazwa, adres, nr telefonu, fax
..........................................................................................

Dane Ostatecznego Odbiorcy
(Beneficjenta):
....................................................

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. nr 30, poz. 200)
wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości .............
PLN (słownie: ....................), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ............ PLN (słownie:
.............. złotych) wypłacanej w okresie od dnia ................................... do dnia..............................
Okres określony powyżej, nie przekracza łącznie okresu 6 miesięcy od dnia
zarejestrowania/rozpoczęcia2 działalności gospodarczej.
Do niniejszego wniosku załączone są następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.

potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej – sztuk …….,
kopia dokumentu poświadczającego rejestrację działalności gospodarczej 3,
kopia nadania numeru REGON,
kopia dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Beneficjenta Ostatecznego
(Mikroprzedsiębiorcy),
5. biznes plan4 na okres 2 lat od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej,

1

Rolę Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
w województwie małopolskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament
Funduszy Strukturalnych.
2
Zaznaczyć właściwe
3
Odpowiednio wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
4
Wzór dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej).
1

6. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy
oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
7. dane o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego
projektu, w związku z realizacją którego jest udzielana pomoc de minimis4,
8. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA/ZZA, ZUS
ZFA/ZPA)/KRUS2 lub zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji ZUS/KRUS2.
Podpis Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiębiorcy)
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania
..................................................

2

