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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  
na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

W sytuacji, gdy dokument jest składany papierowo musi być podpisany oraz parafowany na 
każdej stronie przez Uczestnika projektu.  

 

Uczestnik projektu musi wypełnić wszystkie pola we wniosku. Jeśli jakieś pytanie/polecenie 
go nie dotyczy, należy wpisać „nie dotyczy” 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Twój biznes Twoją tarczą 

 

NR WNIOSKU: PRO/WN/2022/……………………………………. 

 
I. DANE UCZESTNIKA (WNIOSKODAWCY) 
 

1. Nazwisko i imię Uczestnika projektu  

 

2.Pelna nazwa prowadzonej działalności 

gospodarczej: (zgodnie z wpisem do CEIDG)   

 

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej: 

(zgodnie z wpisem do CEIDG)   

 

 

NIP:   

Telefon kontaktowy  

E-mail   

 

II. OŚWIADCZENIA I WNIOSKI UCZESTNIKA PROJEKTU   
 
W związku z udziałem w projekcie „Twój biznes Twoją tarczą” wnioskuję i oświadczam według 
poniższego: 
 
1. Wnioskuję o przyznanie i wypłatę łącznej kwoty pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 

………………………………………..… PLN (maksymalna kwota 33 600 PLN)  
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2. Wnioskuję o przyznanie i wypłatę pomostowego wsparcia finansowego w formie comiesięcznych 

transz w wysokości ………………………………… PLN (maksymalna kwota 2800 PLN) 

 

3. Wnioskuję o wypłatę pomostowego wsparcia w ramach 12 rat w okresie nie przekraczającym 

łącznie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (maksymalna liczba rat wynosi 

12) 

 

4. Oświadczam, że wydatki planowane do sfinansowania ze wsparcia pomostowego zawierają 

wyłącznie kwoty netto, bez podatku VAT.  

 

5. Oświadczam, że wszystkie wydatki planowane do sfinansowania ze wsparcia pomostowego są 

kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na 

założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. 

 

6. Oświadczam, że rodzaje wydatków planowane do poniesienia ze wsparcia pomostowego nie są 

tożsame z wydatkami w ramach wsparcia finansowego (głównego). 

 

II. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   
 

KRÓTKI OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – GŁÓWNE PKD, ZAKRES I RODZAJ OFERTY 

 

 

 

CELE JAKIE PLANUJE SIĘ ZREALIZOWAĆ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

 

 

 

UZASADNIENIE OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

 
 
 
 
 

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w kwotach netto w 
ujęciu miesięcznym podczas realizacji projektu. 
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L.P. NAZWA RODZAJU WYDATKU SZACOWANA KWOTA 
WSPARCIA W UJĘCIU 

MIESIĘCZNYM 

1.  SKŁADKI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZUS 
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.    
 

WYDATKI RAZEM 
 

 

 
 
III.  ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i w 

okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej 

otrzymanie (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  

na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) lub oświadczenie 

o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu 

przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego). 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór stanowi 

Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),  

3. Oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych 

wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego 

(wzór stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 

 

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

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

Data, miejscowość       Podpis uczestnika projektu: 


