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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 

WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

do Projektu „MŁODZI - SAMODZIELNI” 

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

WYPEŁNIA BENEFICJENT 

Numer Wniosku:  

Data wpływu Wniosku:  

Szanowni Państwo, 

W sytuacji, gdy dokument jest składany papierowo musi być podpisany oraz parafowany na każdej 

stronie przez Uczestnika/czkę Projektu (Wnioskodawcę). Uczestnik/czka Projektu musi wypełnić 

wszystkie pola wniosku. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

Dziękujemy 
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I. DANE WNIOSKODAWCY 

1.  Pełna nazwa firmy  

2.  Adres siedziby firmy   

3.  NIP  

4.  REGON  

5.  Telefon komórkowy / stacjonarny   

6.  Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

II. WNIOSKOWANE WSPARCIE  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wnioskuję o przyznanie 

finansowego wsparcia pomostowego w kwocie razem ……………………………PLN, w tym: 

w 1. miesiącu rozliczeniowym1: od   ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

w 2. miesiącu rozliczeniowym: od  ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

w 3. miesiącu rozliczeniowym: od   ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

w 4. miesiącu rozliczeniowym: od   ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

w 5. miesiącu rozliczeniowym: od   ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

w 6. miesiącu rozliczeniowym: od   ....................... do  ......................  w kwocie  ................ PLN 

UWAGA! 

Nie ma możliwości przenoszenia kwot niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym na 

poczet większych wydatków kolejnego miesiąca. W przypadku, gdy wydatki będą mniejsze niż 

przyznana miesięczna pomoc, Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a dokonać zwrotu 

niewykorzystanej kwoty za dany miesiąc rozliczeniowy na rachunek Beneficjenta, w terminie 

10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego zgodnie z informacjami zawartymi 

w Umowie o przyznanie wsparcia pomostowego. 

III. UZASADNIENIE WNIOSKOWANEGO WSPARCIA 

Proszę uzasadnić zasadność wnioskowanego wsparcia odnosząc się do poszczególnych kategorii 

wydatków z Zestawienia planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków 

przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (stanowiącego załącznik nr 8 do 

niniejszego wniosku), a także związek wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia 

                                                 
1
 Jak liczyć okres rozliczeniowy? Jeżeli Uczestnik/czka rozpoczął/rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej np. 

09.03.2022 r. to pierwszy miesiąc rozliczeniowy dotyczy okresu 09.03.2022 do 08.04.2022, drugi miesiąc rozliczeniowy 
od 09.04.2021 do 08.05.2022, i każdy kolejny okres rozliczeniowy do 08. dnia każdego następnego miesiąca. 
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pomostowego w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej. Proszę odnieść się do 

kwestii czy wydatki planowane do poniesienia ze wsparcia pomostowego są / nie są tożsame z 

wydatkami wsparcia finansowego. 
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IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisany/a.................................................................................................................... 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

Reprezentujący/a firmę pod nazwą: ……………………………………………, z siedzibą 

w …………………………………….. 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na 

założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego i akceptuję jego 

warunki. 

2. Oświadczam, że nie uczestniczę (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym 

projekcie aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii, 8iii dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo 

jak Uczestnik/czka jednego projektu EFS nie zakończył/a w nim udziału, nie może rozpocząć 

wsparcia w innym projekcie EFS. 

3. Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz 

środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 

pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem lub prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

4. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach 

podatkowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie 

z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, 

a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - 

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

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

 

 
 

 

 

.......................................          ….............................................. 

   (miejscowość, data)               (podpis Wnioskodawcy) 
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V. ZAŁĄCZNIKI: 

Lp. Nazwa załącznika: 
Zaznaczyć 

właściwe  

1. 

Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik 

nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) 

 

2. 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) 

 

3. 

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków 

przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) 

 

4. 

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch 

różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych 

ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - jeśli dotyczy2 (Załącznik 

nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wymagane w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie.  

 

.......................................          ….............................................. 

   (miejscowość, data)               (podpis Wnioskodawcy) 


