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WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA 
POMOSTOWEGO  

w ramach 
Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 
Projekt: pn.„Wracam Na Rynek!  

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Nr Ewidencyjny Wniosku:  

Data złożenia Wniosku  

Dane Uczestnika(czki) Projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy) 

Imię i nazwisko: 
 

Adres zamieszkania: 
 

Telefon kontaktowy:  
 

Nazwa (firma) i adres prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz telefon, fax 

 

 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(Dz.U.  Nr 239, poz. 1598 z późn. zm) wnoszę o przyznanie przedłuzonego wsparcia 
pomostowego obejmującego pomoc kapitałową w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej: 

• na łączną kwotę w wysokości: ............. PLN (słownie:....................),  

• w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości ............ PLN 
(słownie:............................................................ złotych) wypłacanej w okresie do 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego 
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Uzasadnienie 

(należy uzasadnić potrzebę otrzymania wsparcia pomostowego oraz wskazać w jaki sposób 
wsparcie pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej; nie należy specyfikować 
wydatków, na które zostanie poniesione wsparcie pomostowe) 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

Data i podpis Uczestnika projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy) 
 

 

 
Do wniosku załączam: 

1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej, 
2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
3. kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy, 
4. kopię dokumentu zawierającego PESEL (Beneficjenta pomocy), 
5. biznes plan 
6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie ZUS, 
7. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy 

przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, 
pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto 
łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 
tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  w sektorze transportu 
drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku 
kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w 
poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy 
de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 

 

      

 
 

 
 


