
 

1 
 

Projekt pn.: „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” nr POWR.01.02.01-04-0038/19 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez La Soleil Monika Piecuch  
(Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). 
 

Zał. nr 6 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

I DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i Nazwisko  

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

2. Adres zamieszkania  

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

3. Adres do korespondencji  

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

4. Nr telefonu: .......................................... e-mail: 

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

5. PESEL...............................................................  

6. Wnioskowana kwota: 23.050,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) 

7. Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

II OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, iż:  

1) W okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie posiadałem/am wpisu 

do rejestru  Ewidencji  Działalności   Gospodarczej/Centralnej   Ewidencji   i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie byłem/am zarejestrowany/a w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub nie prowadziłem/am działalności na podstawie odrębnych 

przepisów (np. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) 

2) W ciągu ostatnich 2 lat nie byłem/am i nie jestem zatrudniony/a u Organizatora, 

Partnera i/lub oraz łączy i łączył mnie Organizatorem, Partnerem oraz ich 

pracownikami uczestniczącymi w procesie rekrutacji: 

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

bocznej do II stopnia) i/lub 

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub 

- inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznes 

planów 

3) nie korzystałem/am i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych, w 

tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków 

oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 

pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

4) nie byłem/am karany/a w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

5) nie złożyłem/am i nie złożę wniosek do innej instytucji o przyznanie dofinansowania lub 

przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej 

6) nie orzeczono wobec mnie kary zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240, z późn. zm.). 

7) nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy oraz funduszy unijnych, 

8) nie jestem/nie byłem(-łam) wspólnikami 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, 

9) nie byłem/łam udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa 

handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 

12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest 
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uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa 

handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

10) nie byłem/łam członkiem spółdzielni utworzonych 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, 

11) nie otrzymałem/łam w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go 

latach kalendarzowych pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której 

wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza 

równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał 

zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 

równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

12) Gwarantuję utrzymanie działalności przez okres minimum 1 roku. 

13) Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli przez Realizatora projektu przez okres 1 

roku prowadzenia działalności, celem oceny prawidłowości jej prowadzenia. 

 

Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy  

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:  

a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument 

poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności 

adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia 

biznesplanu, 
 

 

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

Podpis uczestnika projektu:      Data, miejscowość  

 


