WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
na założenie działalności gospodarczej

w ramach projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1157”
(RPWM.10.03.00-28-0017/19)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer identyfikacyjny
Uczestnika Projektu

Data i godzina
przyjęcia wniosku

data...............................
godz..............................
(wpisuje WMZDZ)

Ja, ........................................................., PESEL:
jako Uczestnik Projektu
„Samozatrudnienie super sprawa! 1157”, w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 2 lipca 2015r. 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 r.,
poz. 1073) oraz Regulaminu Projektu, wnioskuję niniejszym o udzielenie mi pomocy de minimis obejmującej:
•
•

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej w
kwocie 23.050 zł netto oraz
Wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków bieżących mających ułatwić mi prowadzenie
działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy, w wysokości …………….zł netto miesięcznie.

Oświadczam, że łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej przeze mnie w bieżącym roku podatkowym
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych wyniosła ………………. EUR (słownie:
……………………………………………………….................. EUR).
Do niniejszego Wniosku dołączam:
1. Biznesplan działalności gospodarczej, potwierdzający zasadność jej prowadzenia przeze mnie i
wykazujący szanse jej utrzymania się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy oraz budżet całego
przedsięwzięcia
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
W przypadku pozytywnej oceny Wniosku, zobowiązuję się do założenia działalności gospodarczej i jej
prowadzenia przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy oraz do poddania się procedurom kontroli i
monitoringu obowiązujących w Projekcie pod rygorem zwrotu całości otrzymanego wsparcia.
Jako ewentualne zabezpieczenie Umowy dofinansowania proponuję, poza obowiązkowym wekslem in blanco
wystawionym przeze mnie, dodatkowo także:
☐ poręczenie jednej osoby fizycznej uzyskującej dochód nie niższy niż 3500,00 zł netto miesięcznie,
☐ poręczenie dwóch osób fizycznych uzyskującej dochód nie niższy niż 2500,00 zł netto miesięcznie każda,
☐ blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym
☐ hipotekę na nieruchomości
☐ gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową
Mając świadomość odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, oświadczam, że:
- nie mam zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub podatków;
- nie mam zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczą się przeciwko mnie
postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań;
- korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem karany za
przestępstwo skarbowe,
- nie byłem/am karany/a karą zakazu dostępu do środków publicznych;
- nie zarejestrowałem/am i nie zarejestruję działalności gospodarczej do dnia ogłoszenia listy wniosków
skierowanych do dofinansowania;
- nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER,
RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie
tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
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