
 

Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej powinny, zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu przyznawania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny być załączone następujące 

dokumenty: 

 potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej; 

 wpis do KRS lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy); 

 kopię nadania numeru REGON uczestnikowi projektu (jeżeli dotyczy); 

 biznes plan działalności przedsiębiorstwa wraz z załącznikiem do biznesplanu 

„uzupełnienie sekcji e-2 do zał. 7  biznesplan” (zał.7 i zał. do BP) zawartym na stronie 

www.bpe.biz.pl   

 kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS 

ZFA/ZPA) (jeżeli dotyczy); 

 oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu 

przystępuje  do  Projektu  oraz  w  poprzedzających  go  dwóch  latach  podatkowych, 

pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto 

łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 

000,00 euro,  a  w  przypadku  podmiotu  prowadzącego  działalność  w  sektorze  

transportu drogowego -równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy; (zał.17) 

 oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy de  minimis w  roku  podatkowym, w 

którym  Uczestnik  Projektu  przystępuje  do  Projektu  oraz  w  poprzedzających go 

dwóch  latach  podatkowych  wraz  z  zaświadczeniami  o  pomocy de  minimis, 

wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy; (zał.18) 

 harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem; (zał. 9) 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

(zał.14) 

 

 Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

 Zał. 2 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.  

 Zał. 3 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

 Zał. 7 Wzór biznesplanu. 

 Zał. 8 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte 

wnioskiem. 

 Zał. 9 Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji. 

 Zał. 14 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 Zał. 16 Oświadczenie o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT 

 Zał. 17 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

 Zał. 18 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

 Zał. 19 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne 

Złożony Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. 


