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Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego 

Projekt „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum 

Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr POWR.01.02.01-18-0002/20-00 zawartej przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w dniu 16 kwietnia 2021 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK 

Numer wniosku o przyznanie finansowego 

wsparcia pomostowego 
 

Data i miejsce złożenia wniosku  

Podpis osoby przyjmującej wniosek  

 

DANE UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU (BENEFICJENTA POMOCY): 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

 

Wnoszę o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego na bieżące funkcjonowanie firmy, w celu ułatwienia 

pokrycia obligatoryjnych opłat/kosztów ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

 

mailto:kontakt@pcrp.pl
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Finansowe wsparcie pomostowe  

 

Wnioskuję o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości …………….…… PLN, w formie 

comiesięcznej pomocy w wysokości ……………….… PLN przez okres ……………….…………… miesięcy1. 

Uzasadnienie wniosku2  

Wydatek:……………………………………………………… 

jest ściśle związany z zakresem Mojej działalność gospodarczej ponieważ: 

 

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

Stanowi bieżący wydatek działalności gospodarczej ponieważ: 

 

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

 

Załączniki:  

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

i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie 

lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  - Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania 

środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 9 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego projektu. 

3. Zestawienie planowanych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego - Załącznik nr 10 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego projektu. 

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

kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, (dot. osób z niepełnosprawnością) - 

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu. 

 

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

(data i czytelny podpis Uczestnika/-czki projektu) 

                                                             
1  Maksymalna kwota wsparcia finansowego pomostowego nie może przekroczyć 15 600,00 netto PLN (maksymalnie 2 600,00 zł 
netto/miesiąc).   
2 Poniższe uzasadnienie należy opisać do każdego planowanego wydatku planowanego ze wsparcia pomostowego (kopiując pozyc je we 
wniosku) 


