Załącznik C do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
projekt: pn. „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do
zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin
ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

wypełnia Realizator:
Nr Wniosku ……………………………………………..
Data złożenia Wniosku …………………………...
wypełnia Uczestnik/-czka:
Wnoszę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie1:
Jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Jednorazowej dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Właściwe zaznaczyć
Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem
organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
- zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o
promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
- zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3
zgodnie z ustawą z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą
z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co
najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;
b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub
pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym)
lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno
doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone
limitami.
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Dane Uczestnika projektu - potencjalnego Przedsiębiorcy [imię, nazwisko, adres, telefon]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma), adres zakładanej działalności gospodarczej, telefon, fax, e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT*
Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ...............................
Całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) określony
w biznes planie ........................................................... zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: ……………................... zł (wnioskowana kwota
dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę
w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - maksymalnie ok. 23 tys. zł,
słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych)
Oświadczam że:
a) nie korzystam i nie będę korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO woj.
Małopolskiego na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej;
b) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie posiadałam/-em wpisu do
rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie byłam/-em
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziłam/-em działalności na
podstawie odrębnych przepisów (np. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej);
c) nie byłam/-em karana/-y za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w
rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.);
d) wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiadają stanowi
faktycznemu, są prawdziwe i jestem pouczony/a oraz świadomy/a odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu
Karnego i odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w majątku Realizatora na
skutek działania w zaufaniu do treści wynikającej z przedmiotowych informacji.
.....................................................................................
Data i podpis Uczestnika/-czki projektu
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