Załącznik nr 10: Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia postaci środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
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
18/RPLU.09.03.00-06-0151/16-00

RPO

WL1

o

dofinansowanie

projektu:

Data i miejsce złożenia wniosku:................................................................................................................
(Wypełnia beneficjent)

Dane Uczestnika projektu:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, fax)
Dane Beneficjenta :
Beneficjent – Lubelskie Centrum Consultingu Sp. z o. o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
REGON: 060449905, NIP: 9462574510 wraz z Partnerem – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny
S.A., ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, REGON: 060005172, NIP: 7122914578.

1

Rolę Instytucji Zarządzającej dla Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości pełni Zarząd Województwa Lubelskiego.
Biuro Projektu pt. „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, tel./fax (81) 440 87 00, e-mail: rekrutacja@lcc.lublin.pl, www.lcc.lublin.pl, nr wniosku o dofinansowanie
RPLU.09.03.00-06-0151/16, „Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, NIP: 946-25-74-510, Regon: 060449905,
VI Wydział Gospodarczy KRS, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Wnoszę o przyznanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej, w celu sfinansowania pierwszych
wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wnioskowana kwota
dofinansowania (w ramach dotacji) wynosi: ……………………………………………………………………...brutto PLN
(nie więcej niż 23 300,00 złotych brutto PLN, dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych), a wkład własny
wynosi…………………………………………………………………………………………………………………………………brutto PLN
(nie mniej niż 2 % wartości przyznanej dotacji tj. 466,00 złotych brutto PLN czterysta sześćdziesiąt
sześć złotych.)
Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności w sektorze transportu drogowego towaru?
Tak

Nie

Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty:
1) Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym (uzyskaniem certyfikatu lub po złożeniu
oświadczenia, o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności
gospodarczej)
2) Biznesplan na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa,
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy,
4) kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać
utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy)2.

Dodatkowo do puli punktów podstawowych uczestnik projektu może otrzymać punkty premiujące:
Nr.
1.

Kategoria
Innowacyjność o zasięgu regionalnym - Znaczenie
planowanej działalności dla gospodarki lokalnej

2.

Deklaracja zatrudnienia dodatkowych pracowników
w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej

3.

Przedmiotem wniosku o dotację jest spółdzielnia
socjalna

Tak

Nie

..................................................................................
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Nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać po założeniu działalności gospodarczej
Biuro Projektu pt. „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, tel./fax (81) 440 87 00, e-mail: rekrutacja@lcc.lublin.pl, www.lcc.lublin.pl, nr wniosku o dofinansowanie
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Data i podpis uczestnika projektu

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a

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

zamieszkały/a

................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym ….........................................................................................
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.

..................................................................................
Data i podpis uczestnika projektu
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