Załącznik nr 18. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy
Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości

Projekt: „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu: 18/RPLU.09.03.00-06-0151/16-00.
Nr Wniosku......................................
Data i miejsce złożenia wniosku:.................................................................
1) Dane uczestnika projektu:
Imię i Nazwisko składającego Wniosek
Nazwa Przedsiębiorstwa
Adres
prowadzonej
gospodarczej

działalności

2) Krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3) Cele jakie Przedsiębiorca planuje zrealizować przy wykorzystaniu przyznanych środków finansowych:
-………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………
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4) Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze wsparcia finansowego
……………………………………………………………………………………………..
5) Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa

L.p.

Rodzaj wydatków

Uzasadnienie kosztów

Wartość miesięczna
wydatków

Łączna kwota
wydatków
poniesionych
w ciągu 6 miesięcy
narastająco

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma

6) Prognoza sytuacji na najbliższe 12 miesięcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie comiesięcznej pomocy w wysokości
1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Okres wypłaty wsparcia, nie przekracza łącznie okresu
6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.
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Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym
uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach
podatkowych, lub
2) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy,
w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz
w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis,
4) Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych
źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach
RPO WL 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych
w ramach wsparcia pomostowego.

Data i podpis uczestnika projektu
…………………………………………………………
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Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł,
w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WL 2014-2020,
na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a

...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

...........................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobisty ................................................................

wydanym przez .....................................................................................................

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

oświadczam,

że korzystam / nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 przeznaczonych na pokrycie tych
samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Otrzymane
dofinansowanie nie stanowi wkładu własnego w innych projektach.

.………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………..
(podpis)
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