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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 

Wniosek o rozpatrzenie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z 

Biznesplanem 

 

 

 

WNIOSEK O ROZPATRZENIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z BIZNESPLANEM 

 

w ramach 

 

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 

Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 

zwrotnych i bezzwrotnych ( projekty konkursowe) 

w ramach 

 

Projektu: „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” 

 

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizowanego przez: BUSINESS SCHOOL Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna 

na podstawie umowy nr ……………………..(nr umowy  o dofinansowanie projektu z IP) 

 

Wypełnia Beneficjent (Projektodawca) 

Data i godzina wpływu Wniosku: ………………………………………...………..   

Numer Wniosku : ……………………………………………….…..…… 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: …………………………………………………………. 

Osoba składająca Wniosek zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi oraz zakwalifikowaniem do 

projektu jest (właściwe zaznaczyć): 

- osobą z niepełnosprawnościami       TAK       NIE 

-osobą odchodzącą z rolnictwa/członkiem rodziny 

rolnika 
      TAK       NIE 
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Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, fax 

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

   

 
Wnoszę o rozpatrzenie niniejszego Wniosku z Biznesplanem, celem uzyskania środków z 

przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowej działalności 

gospodarczej. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 
1
: …............................... PLN (słownie 

złotych…………………………………………………………………………………………………) 

 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej
2
 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że: 

 
 nie byłem(am) zarejestrowany(a) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadziłem(am) działalności na 

podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz 

w ramach Poddziałania 10.4.1 na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 planuję zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.  

 nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 

 nie byłem(am) wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, 

spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych 

miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 

 nie byłem(am) udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem 

do Projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek 

kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych). 

 nie byłem(am) członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 

kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób 

będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa 

mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa). 

 w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymałem(am) 

pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą 

                                                
1 Maksymalna wartość dofinansowania określona zostanie przez Beneficjenta, jednak nie może ona przekroczyć na osobę 6-

krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. 
2
 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) 

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną 

działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 

potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 

pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5”. 
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ubiegam się obecnie, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, lub w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartości w złotych kwoty 

100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy. 

 nie planuję uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. 

d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 

 nie jestem karany/a karą zakazu dostępu ośrodków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt.1 i 4 Ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2013 poz. 885 j.t.) 

 nie jestem i nie byłem(am) zatrudniony(a) u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej w ciągu ostatnich 

2 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku. 

 

 

………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  Projektu) 

Załączniki: 

 

1. Kopia zaświadczenia  potwierdzającego ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego lub kopię 
zaświadczenia o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do 
projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

2. Biznesplan na okres dwóch lat działalności firmy (2 egzemplarze) 

3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


