Zał. nr 8 do regulaminu_ R1_R2_2020_v2_wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
(dotacja i wsparcie pomostowe)_03.04.2020
STANDARDOWY WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
Dotacja i wsparcie pomostowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014 – 2020,Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

projekt: „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą1 o dofinansowanie projektu:
RPWM.10.03.00-28-0024/17-00
nr Wniosku (WYPEŁNIA CDEF) ……………………………………………………..……………………
Data i miejsce złożenia wniosku (WYPEŁNIA CDEF): .…………………………………………
Dane Uczestnika Projektu:
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
nr telefonu:
e-mail:
Dane Beneficjenta (projektodawcy):
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp. jawna
ul. Zientary Malewskiej 20B
10-302 Olsztyn
tel./fax: 89 532 46 12
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:
1. przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej, w celu
sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa, które będzie prowadzone w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej.
1

Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia w województwie warmińsko- mazurskim pełni
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
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Całkowita kwota inwestycji wynoszą
(wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne):
Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą
(tzw. kwota wskazana):
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:
Czy wnioskodawca
płatnikiem VAT

planuje

być

czynnym

UZASADNIENIE i PRZEZNACZENIE DOTACJI

2. przyznanie wsparcia pomostowego na pokrycie wydatków mających mi ułatwić częściowe
prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości
1010 zł miesięcznie. Razem wnioskowane wsparcie pomostowe wynosi 12 120 zł.
UZASADNIENIE i PRZEZNACZENIE WYDATKÓW
ZE WSPARCIA POMOSTOWEGO

zaznacz odpowiedź TAK przy danej kategorii którą chciałbyś finansować ze wsparcia
pomostowego:
a) składki ZUS - na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze
pozaubezpieczeniowe
b) koszty administracyjne (w tym m.in. koszty
czynszu
lub
wynajmu
pomieszczeń
bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą).
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c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in.
opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i
wodę);
d) koszty usług pocztowych;
e) koszty usług księgowych;
f) koszty usług prawnych;
g) koszty usług telekomunikacyjnych;
h) koszty materiałów biurowych;
i) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j) koszty ubezpieczeń;
k) koszty wycen rzeczoznawcy;

Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty*:
1)

Zał. nr 1 - Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa

2)

Zał. nr 2 - oświadczenia obligatoryjne

3)
4)

Zał. nr 3 - formularz informacji obligatoryjny
Zał. nr 4 - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę – obowiązkowe dla osób,
które w formularzu rekrutacyjnym zadeklarowały zatrudnienie pracownika
5) Zał. nr 5 - oświadczeni o otrzymaniu pomocy de minimis - oświadczenia dodatkowe
nieobligatoryjne wypełnione gdy punkt J w zał. nr 2 jest prawdziwy
6) Zał. nr 6 - Oświadczenie dodatkowe nieobligatoryjne (wypełniane gdy w biznes planie wskazano
zakup środka transportu)
7) Zał. nr 7 - deklaracje współpracy z potencjalnymi klientami,
8) Zał. nr 8 - dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (jedynie jeśli się
różnią od tych składanych na etapie rekrutacji)
9) Zał. nr 9 - wydruki potwierdzające ceny zaplanowanych wydatków
10) Zał. nr 10 - dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem (dotyczy lokali
użyczanych, wynajmowanych)
11) Zał. nr 11 - portfolio (załącznik nieobowiązkowy)
12) Zał. nr 12 - ………………………………………………………………………………….

*wykreśl załączniki które nie będą dołączane.

……………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu
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Zał. nr 2 oświadczenia do wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego_R1_R2_2019_v2_03.04.2020
Oświadczenia obligatoryjne

Ja niżej podpisany oświadczam że:
(Uwaga! Nie należy usuwać żadnego punktu z oświadczenia. Jeśli, nie dotyczy należy
wykreślić.)

Nazwisko i imię

NR PESEL

NR NIP
A. Nie zalegam ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
B. Nie zalegam z uiszczaniem podatków,
C. Nie jestem karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
D. Nie mam zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych
E. Nie toczy się przeciwko mnie postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne
dotyczącego niespłaconych zobowiązań.
F. Nie byłem karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej
„ufp”) i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia beneficjenta o
zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w
stosunku do mnie w okresie realizacji umowy,
G. Nie byłem karany za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
H. Nie korzystałem lub nie skorzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
I. Działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez
członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.)
stanowiących zaplecze dla tej działalności,
J. W roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych
nie otrzymałem pomocy de minimis (WYKREŚL JEŚLI ODPOWIEDŹ W PUNKCIE K JEST
PRAWDZIWA – NIE USUWAJ PUNKTU)
K. W roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w poprzedzających go dwóch latach
podatkowych firma, której byłem właścicielem otrzymała pomoc de minimis w wysokości
...............................................
zł
(tj.: ..................................................... euro.). NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DODATKOWY
ZESTAWIENIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS ORAZ ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ
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OTRZYMANYCH ZAŚWIADCZEŃ O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS. (WYKREŚL JEŚLI
ODPOWIEDŹ W PUNKCIE J JEST PRAWDZIWA- NIE USUWAJ PUNKTU)
L. Nie otrzymałem innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego
samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis w ramach projektu
„Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.
M. W związku z ubieganiem się o przyznanie i udzielenie mi wsparcia finansowego na
uruchomienie działalności gospodarczej w ramach Projektu "Zostań przedsiębiorcą – dotacje
na start 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, oświadczam, że po założeniu działalności gospodarczej w ramach
Projektu (PODKREŚL WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ w pkt 1 lub w punkcie 2)
1) zamierzam zarejestrować się jako podatnik VAT (czynny płatnik).
2)

nie zamierzam zarejestrować się jako podatnik VAT. Jednocześnie zobowiązuję
się do niezwłocznego zgłoszenia Beneficjentowi (CDEF) faktu zarejestrowania się
jako czynny płatnik VAT (w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji firmy) i do
bezwzględnego zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pełnej/otrzymanej kwoty
dotacji i pomniejszonej o wskaźnik VAT (§10 ust. 22 regulaminu projektu) w
terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji
podatkowej. Przyjmuję do wiadomości, że CDEF będzie weryfikował i
monitorował raz na kwartał w okresie 12 miesięcy od założenia działalności
gospodarczej przez Uczestnika projektu jego status podatkowy na portalu
podatkowym Ministerstwa Finansów.
N. zakończyłem udział w szkoleniu indywidualnym o charakterze specjalistycznym (w wymiarze
8 godz.) w okresie 04/05.2020 r. w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start
2 ” realizowanego przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp.
jawna
…………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu
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Zał. nr 3 – formularz informacji obligatoryjny do wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego_R1_R2_2019_v2_03.04.2020

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 1)

A. Informacje dotyczące
podmiotu któremu ma być
udzielona pomoc de minimis1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki
cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc
de minimis w związku z działalnością
prowadzoną w tej spółce2)

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

1a) Identyfikator podatkowy NIP
3)
wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

2a) Imię i nazwisko albo nazwa
wspólnika

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres
siedziby podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
wspólnika

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma
4)
miejsce zamieszkania albo siedzibę

5) Forma prawna podmiotu

5)

przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy
dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
inna (podać jaka)
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6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
5)
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
6)
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

8) Data utworzenia podmiotu

-
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9) Powiązania z innymi
7)
przedsiębiorcami
Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

ta
k

ni
e

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków
organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

ta
k

ni
e

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego
przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego
dokumentami założycielskimi?

ta
k

ni
e

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego
przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie
kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

ta
k

ni
e

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej
poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

ta
k

ni
e

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich
powiązanych z podmiotem przedsiębiorców
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b) łączną wartość pomocy de minimis
udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz
w dwóch poprzedzających latach podatkowych
wszystkim powiązanym z podmiotem
8)
przedsiębiorcom
10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z
innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy
Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch
poprzedzających lat podatkowych:
a) powstał wskutek połączenia się innych
przedsiębiorców?

ta
k

ni
e

b) przejął innego przedsiębiorcę?

ta
k

ni
e

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

ta
k

ni
e

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich
połączonych lub przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis
udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz
w dwóch poprzedzających latach podatkowych
wszystkim połączonym lub przejętym
8)
przedsiębiorcom
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP
przedsiębiorcy przed podziałem
b) łączną wartość pomocy de minimis
udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz
w dwóch poprzedzających latach podatkowych
przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem
w odniesieniu do działalności przejmowanej
8)
przez podmiot
Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed
podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:
– łączną wartość pomocy de minimis
udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz
w dwóch poprzedzających latach podatkowych
8)
przedsiębiorcy przed podziałem
– wartość kapitału przedsiębiorcy przed
podziałem (w PLN)
– wartość kapitału podmiotu na moment
podziału (w PLN)
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być
udzielona pomoc de minimis9)

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?

ta
k

ni
e

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni
znajduje się w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny
10)
kredytowej B- ?

ta
k

ni
e

nie dotyczy
3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

tak

nie

b) obroty podmiotu maleją?

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub
niewykorzystany potencjał do świadczenia
usług?
11)
d) podmiot ma nadwyżki produkcji ?

tak

nie

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków
finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

tak

nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań
podmiotu?

tak

nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza
się lub jest zerowa?

tak

nie

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na
trudności w zakresie płynności finansowej?

tak

nie

Jeśli tak, należy wskazać jakie:
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez
podmiot któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:
12)

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury ?

tak

ni
e

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak

ni
e

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak

ni
e

tak

ni
e

tak

ni
e

tak

ni
e

tak

ni
e

4) w sektorze drogowego transportu towarów?

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie
pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego
transportu towarów?
5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność
wskazaną w pkt 1-4?
6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy
13)
zapewniona jest rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie
na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej
pomocy de minimis (w jaki sposób)?

nie dotyczy
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana
pomoc de minimis
Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie
dających się zidentyfikować kosztów?

ta
k

ni
e

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej,
podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis?

ta
k

ni
e
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Podmiot
udzielający
pomocy

2

Dzień
udziele
nia
pomocy

1

3a

informacje podstawowe
3b

informacje szczegółowe

Podstawa prawna udzielenia pomocy

4

Forma pomocy

5a

nominalna
5b

brutto

Wartość otrzymanej pomocy

6

Przeznaczenie
pomocy

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę
pomocy de minimis na te same koszty.
14)

w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

Strona 5 z 7

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy
dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:
1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

str. 12

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia
informacji
Imię i
nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko
służbowe

Data i podpis
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1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu
podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na
rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy
wszystkich wspólników tej spółki.
2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo
komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w
tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza).
3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn.
zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej
takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego,
np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego.
8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi
przepisami unijnymi.
9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest
ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów,
którym pomoc de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień
złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej.
10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach
zewnętrznych. Poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.
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11) Dotyczy wyłącznie producentów.
12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009
oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).
13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności
gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne
uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2013 r. poz. 360, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
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Zał. nr 4 - Oświadczenia dodatkowe nieobligatoryjne (wypełniane gdy na etapie
rekrutacji zadeklarowano zatrudnienie) do wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego_R1_R2_2019_v2_03.04.2020

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownika
Ja niżej podpisany,

Nazwisko i imię

NR PESEL

NR NIP
Zgodnie z deklaracją zawartą w formularzu rekrutacyjnym, po otrzymaniu wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w ramach projektu
„Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”, zobowiązuję się zatrudnić ……………………………………
(podać liczbę pracowników) pracownika/ów na umowę o pracę najpóźniej do 11 miesiąca
prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia w terminie 10 dni od momentu zatrudnienia
pracownika/ów do biura CDEF oświadczenia o zatrudnieniu i druku ZUS ZUA potwierdzającego
zgłoszenie pracownika do ZUS oraz w ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca
prowadzenia działalności gospodarczej do dostarczenia do CDEF oświadczenia potwierdzającego
zatrudnienie pracownika zgodnie z deklaracja złożoną w biznesplanie.

……………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu
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Zał. nr 5 - Oświadczenia dodatkowe nieobligatoryjne (wypełnione gdy punkt J w
oświadczeniach jest prawdziwy) do wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego_R1_R2_2019_v2_03.04.2020

Zestawienia pomocy de minimis otrzymanej przez
„nazwa firmy”
.............................................................................................................................
(należy wpisać nazwę firmy lub przystawić pieczątkę firmową)

w okresie od dnia ....................... do dnia ................. (wstawić datę ubiegania się o pomoc)

Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku przez mikroprzedsiębiorcę.

Organ udzielający
Lp.
pomocy

Podstawa
Dzień udzielenia Nr programu
prawna
pomocowego,
pomocy
otrzymanej (dzień-miesiąc-rok) decyzji lub
pomocy
umowy

Forma
pomocy2

Wartość pomocy
brutto4
w PLN

w EUR

1

2

3

Razem
Suma wartości pomocy wliczana do pomocy de minimis na dzień ubiegania się o przyznanie pomocy
.............................. zł wynosi: .............................. Euro.
Można udzielić pomoc de minimis do wysokości ............ Euro brutto.
……………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu

2

Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje,
poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności
podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich
przedsiębiorcę w stosunku do konkurentów
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Zał. nr 6 – Oświadczenie dodatkowe nieobligatoryjne (wypełniane gdy w biznes planie
wskazano zakup środka transportu) do wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego_R1_R2_2019_v2_03.04.2020

Ja niżej podpisany:

Nazwisko i imię

NR PESEL

NR NIP

Oświadczam że:
Posiadam prawo jazdy o niniejszych parametrach:
Numer prawa jazdy
(zgodnie z punktem 5 na
dokumencie)
Kategoria ………………..

Kategoria ………………..

Kategoria ………………..

…………………………

Data wydania uprawnienia

Data ważności uprawnienia

…………………………………….

…………………………………………

Data wydania uprawnienia

Data ważności uprawnienia

…………………………………….

…………………………………………

Data wydania uprawnienia

Data ważności uprawnienia

…………………………………….

…………………………………………

……………………………………………………………………
Data i Czytelny podpis Uczestnika Projektu
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