WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
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 jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej, w celu
sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie
mikroprzedsiębiorstwa.
Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą brutto/netto2: ................................ PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: …….................. PLN,
co stanowi ..........% całkowitych wydatków inwestycyjnych3,
Wkład własny Beneficjenta Ostatecznego wynosi: …….................. PLN,
co stanowi ..........% całkowitych wydatków inwestycyjnych4,
1

Rolę Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
w województwie małopolskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament
Funduszy Strukturalnych.
2
Niewłaściwe skreślić.
3
Wnioskowana kwota dofinansowania może obejmować maksymalnie 75 % całkowitych wydatków
inwestycyjnych.
4
Wkład własny Beneficjenta Ostatecznego wynosi minimalnie 25 % całkowitych wydatków inwestycyjnych.
1

Do niniejszego wniosku załączone są następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej – sztuk …….,
kopia dokumentu poświadczającego rejestrację działalności gospodarczej5,
kopia nadania numeru REGON,
kopia dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Beneficjenta Ostatecznego
(Mikroprzedsiębiorcy),
biznes plan6 na okres 2 lat od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej7,
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,
dane o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego
projektu, w związku z realizacją którego jest udzielana pomoc de minimis6,
oświadczenia/zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków8,
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją
inwestycyjną na rozwój działalności6,
bilans otwarcia6 oraz aktualny - ostatni złożony przez Beneficjenta Ostatecznego PIT/CIT9.

Podpis Beneficjenta Ostatecznego (Mikroprzedsiębiorcy)
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania
..................................................

5

Odpowiednio wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, wydany nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku.
6
Wzór dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej).
7
Ostateczny Odbiorca (Beneficjent) zobowiązany jest do zaopiniowania załączonego biznes planu i dołączenia
pozytywnej opinii do niniejszego Wniosku przed przekazaniem do Beneficjenta Końcowego (Instytucji
Wdrażającej).
8
W przypadku zaświadczeń: zaświadczenie z ZUS lub odpowiednio zaświadczenie z KRUS wydane nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji
ZUS/KRUS/US lub kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA/ZZA, ZUS
ZFA/ZPA)/KRUS.
9
Zaznaczyć właściwe.
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