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Załącznik nr 17 do dokumentu: Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego 
 

  
 WNIOSEK NR ……………………… O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

 
w ramach 

 

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 

w ramach 

 

Projektu: „Czas  na biznes” 

 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

na podstawie umowy nr ………………………………… 

        Data i miejsce złożenia wniosku: 

........................................................  

  

   

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 

…............................... 
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DANE WNIOSKODAWCY (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) 

Imię:  

Nazwisko:  

PESEL:  

Data i miejsce urodzenia:  

NIP:  

Adres prowadzenia działalności 

gospodarczej: 

 

Nr telefonu:  

 

Wnoszę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które będą przeznaczone na 

sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowej działalności gospodarczej. 

 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: …............................... PLN (słownie 

złotych…………………………………………………………………………………………………) 

 

Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty: 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości,  

szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków  

• Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej np. wpis do CEIDG 

• Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności 

majątkowej  

• Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu – jeśli dotyczy  

• Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia  

• Oświadczenie Poręczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągany dochodu – jeśli dotyczy 

• Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela – jeśli dotyczy  

• Inne wymagane dokumenty np. dotyczące proponowanego zabezpieczenia  

 
                             Podpis Wnioskodawcy 

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania 
 

.................................................................... 
 
 

http://www.spnt.sosnowiec.pl/uploads/files/SPNT%20z%20biznesem/o%C5%9Bwiadczenie_wsp%C3%B3%C5%82ma%C5%82%C5%BConka%20Uczestnika%20projektu.doc
http://www.spnt.sosnowiec.pl/uploads/files/SPNT%20z%20biznesem/o%C5%9Bwiadczenie_wyb%C3%B3r%20formy%20zabezpieczenia%20(Uczestnik%20projektu).doc
http://www.spnt.sosnowiec.pl/uploads/files/SPNT%20z%20biznesem/o%C5%9Bwiadczenie%20por%C4%99czyciela%20(POR%C4%98CZYCIEL).doc
http://www.spnt.sosnowiec.pl/uploads/files/SPNT%20z%20biznesem/aktualne%20o%C5%9Bwiadczenie_wsp%C3%B3%C5%82ma%C5%82%C5%BConka_por%C4%99czyciela.doc

