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WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ  

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (DOTACJI) 
 

w ramach projektu 

„Własna firma – to się opłaca!” 

realizowanego przez firmę „GAMMA” D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w ramach WRPO lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 

 

Nr Wniosku:  
(wypełnia Biuro Projektu) 

 

 
Data i miejsce złożenia wniosku: 
(wypełnia Biuro Projektu) 
 

 

 
Dane Uczestnika projektu 
(imię i nazwisko, nazwa DG, adres, numer 
telefonu) 
 

 

 
Numer PESEL Uczestnika projektu 
 

 

Dane Beneficjenta  
(nazwa, adres, nr telefonu) 

“GAMMA” D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. Jawna 
ul. Mysłowicka 15 
01-612 Warszawa 
Tel. + 48 22 266 08 46 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 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 (Dz. 

U. poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.), wnioskuję o przyznanie jednorazowej dotacji 

inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej w celu sfinansowania pierwszych 

wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1:……………………………..............….zł netto / brutto 2 
(słownie złotych ................................................................................................................................) 
zgodnie z poniższym Biznesplanem Przedsięwzięcia. 

 

                                                 
1
 Maksymalna wartość pomocy finansowej (dotacji) przyznanej Uczestnikowi projektu wynosi 24.200,00 zł 

(słownie: dwadzieścia cztery tysięcy dwieście złotych 00/100). 
2
  Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy Uczestnik projektu będzie posiadać prawną możliwość odzyskania 

podatku VAT, środki dotacji przekazywane będą w kwocie netto. W pozostałych przypadkach w kwocie brutto. 
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UZASADNIENIE 

 

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

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

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

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

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

 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 

1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, 

2. Biznesplan (1 egzemplarz wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej na płycie 

CD lub nośniku elektronicznym), 

3. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

4. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 (w tym zweryfikowanie statusu 

Uczestnika projektu), 

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący 

załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu 

Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy 

o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji). 

 

 

 

 

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

(Miejscowość i data)                                         (Podpis Uczestnika Projektu) 

 


