
 

Strona 1 z 8 

 

 
 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

Tytuł projektu: „Pracuję u siebie” 

Nr umowy: 11/RPLU.09.03.00-06-0153/16 

 

 

§ 1 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

1) podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach 

projektu, 

2) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Beneficjentem, w tym 

przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanego wsparcia przez okres 10 lat, 

3) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach projektu, 

4) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją, 

5) współpracy z Beneficjentem, 

6) dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie Beneficjenta, 

7) umożliwienia weryfikacji i kontroli dokumentów potwierdzających fakt utworzenia 

miejsca/miejsc pracy w ramach udzielonego wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości. 

 

§ 2 

Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  

 

1. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w postaci dotacji 

bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 124 Uczestników (w tym 62 kobiet), 

którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie lub złożyli oświadczenie, 

zgodnie z którym posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności 
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gospodarczej. 

2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe:  

a) na wsparcie bezzwrotne (dotacja bezzwrotna), którego maksymalna kwota wsparcia nie 

przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 

obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Projektu kwota nie większa niż 

23 000,00 zł; 

b) na wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 

nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia 

wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej – w ramach Projektu nie więcej niż 700 zł/mies. przez okres 12 

miesięcy. 

3. O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik może ubiegać się 

poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z wymaganym załącznikiem - 

biznesplanem przedsięwzięcia, zgodnego ze wzorem otrzymanym od Beneficjenta. 

4. Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone 

na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i 

odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu. 

5. W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, Uczestnik projektu zapewnia 

środki własne na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości 

przyznanej dotacji.  

6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

zawierający biznesplan jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego lub po 

złożeniu oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik projektu posiada odpowiednią wiedzę i 

umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, a przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej, rozumianym jako data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej 

(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). 

7. O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów niezbędnych do założenia 

działalności gospodarczej Beneficjent powiadamia Uczestników projektu w trakcie etapu 

szkoleniowo -doradczego. Ocena złożonych wniosków i biznesplanów dokonywana jest w 

terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków, w oparciu o kryteria 

zgodne z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu. 

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów oceny, które będą 

przedstawione Uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania 

wniosków. 

9. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym przez Beneficjenta. 

10. Wszystkie złożone przez Uczestników projektu dokumenty o przyznanie środków finansowych 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej są weryfikowane formalnie przez przedstawicieli 

Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków, powołaną przez 

Beneficjenta. 

11. Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O 

konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika 
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projektu, niezwłocznie po ich wykryciu. 

12. Komisja Oceny Wniosków dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku 

wsparcia finansowego i może kwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie 

wszystkie wykazane wydatki są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen 

rynkowych. 

13. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na 

liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za poszczególne elementy oceny. 

14. Beneficjent pisemnie informuje Uczestników o wyniku oceny Dokumentów w terminie 5 dni 

roboczych od dnia dokonania oceny. 

15. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do CEiDG lub 

KRS. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy następuje 

podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem 

projektu a Beneficjentem.  

16. Jeżeli komisja, na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierającym biznesplan, wykaże np. błędne założenia 

odnośnie wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć ze środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, może podjąć negocjacje z uczestnikiem projektu. W 

ramach negocjacji uczestnik ma prawo dokonania korekt w złożonym przez niego wniosku. 

Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Wniosku o przyznanie 

środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Komisja stwierdzi, że zaistniały 

przesłanki wykluczające możliwość udzielenia pomocy de minimis, zgodnej z rozporządzeniem 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str.1). 

17. Beneficjent zobowiązuje się utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków 

finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej planowanych do udzielenia w ramach 

projektu. 

 

 

§ 3 

Procedura odwoławcza 

 

1. Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo 

wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na 

przyznanie dotacji w terminie. Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 

nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez 

niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji 

Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. 

terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi 

nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni). 

2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Beneficjenta uzasadnienie oceny Biznes planu (w postaci 

Karty oceny biznes planu). Wnosząc odwołanie od oceny, Uczestnik powinien powołać się na 

konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza. 
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3. Odwołanie wnoszone przez Uczestnika zawiera szczegółowe uzasadnienie względem decyzji 

Beneficjenta. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie może naruszać zasady 

równego traktowania wszystkich Uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania 

dotacji pozostałym Uczestnikom projektu. 

4. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Uczestnika w terminie 7 

dni roboczych. 

5. Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich 

środki odwoławcze. 

6. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest 

po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. 

 

 

§ 4 

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

1. Wysokość wsparcia finansowego nieprzekraczająca 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za 

pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia wypłacana jest po 

zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia 

finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 

2. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane są Uczestnikowi 

projektu w jednej transzy.  

3. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są na podstawie Umowy o 

udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem 

po rozpoczęciu prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, 

który podpisze Umowę o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem 

projektu a Beneficjentem jednocześnie zobowiązany jest do: 

1) korzystania ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sposób 

gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; 

2) poddania się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości korzystania ze środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 

3) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej 

pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem; 

4) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia 

faktycznego rozpoczęcia działalności, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS. 

4. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a 

Beneficjentem może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez Uczestnika projektu wpisu do 

CEIDG lub KRS oraz zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego 

realizowanego w ramach projektu lub po złożeniu oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik 

projektu posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Przekazanie Uczestnikowi środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest 

uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w 

formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową osób fizycznych. Po zrealizowaniu 
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inwestycji zostanie podpisana umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych 

sfinansowanych dotacją na zabezpieczenie (umowa na okres trwałości projektu). Majątek 

sfinansowany dotacją musi być ubezpieczony. 

6. Koszt wystawienia zabezpieczenia jest finansowany przez Uczestnika projektu, ale nie może być 

zapłacony ze środków otrzymanych w ramach projektu. 

7. Wszelkie wydatki, związane z zakładaniem działalności gospodarczej, poniesione przed 

podpisaniem Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem 

projektu a Beneficjentem Uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z 

zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorcy 

mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych w ramach projektu. 

8. Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych w 

biznesplanie oraz z poszczególnych wydatków na podstawie zapisów Umowy o udzieleniu 

wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 

9. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził 

działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, zgodnie z uzyskaniem wpisu do CEIDG lub KRS lub zostały naruszone 

inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, innych umowach zawartych z Uczestnikiem 

lub dokumentach regulujących realizację projektu. 

10. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym przedsięwzięcia stanowiącym integralną część biznesplanu. 

11. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w 

miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Na Beneficjencie spoczywa główny obowiązek 

monitorowania i kontroli prowadzonej przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej 

przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. w 

szczególności: 

a) czy Uczestnik projektu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, 

b) czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w 

umowie o udzieleniu wsparcia finansowego oraz niniejszym dokumentem, 

c) wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem 

prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (Beneficjent weryfikuje 

poszczególne dokumenty księgowe potwierdzające zakup przez Uczestnika projektu 

towarów lub usług). W szczególności Uczestnik musi posiadać sprzęt i wyposażenie 

zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach 

kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w 

rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

(np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik 

wykazuje dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób 

uzasadnia fakt nieposiadania zakupionych towarów. 

d) czy Uczestnik projektu, który zadeklarował zatrudnienie pracownika/ów w ramach 

działalności gospodarczej wywiązał się z tej deklaracji i posiada dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie przez niego wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę (w 

rozumieniu Kodeksu pracy). 

Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków 
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Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a 

Beneficjentem i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 

 

 

§ 5  

Wsparcie pomostowe 

 

1. Wsparcie pomostowe występuje w formie: 

1) usług doradczo-szkoleniowych, 

2) pomocy finansowej. 

2. Wsparcie pomostowe jest realizowane w formie usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej, oraz pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w 

kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia 

wsparcia bezzwrotnego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

3. Wsparcie pomostowe udzielane jest w oparciu o kryteria opracowane przez Beneficjenta 

preferujące wsparcie pomostowe o charakterze niefinansowym. 

4. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie 

wsparcia pomostowego. Złożenie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, na formularzu 

będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, następuje razem ze złożeniem Wniosku 

o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

5. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego powinien zawierać co najmniej:  

 imię i nazwisko składającego Wniosek,  

 nazwę przedsiębiorstwa oraz miejsce (adres) prowadzenia działalności gospodarczej,  

 opis planowanej działalności gospodarczej,  

 cele jakie planuje się zrealizować przy wykorzystaniu wnioskowanych środków 

finansowych,  

 planowane daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego,  

 wnioskowany zakres wsparcia pomostowego (wnioskowaną kwotę wsparcia 

finansowego, okres wnioskowanego wsparcia oraz uzasadnienie konieczności 

udzielenia wsparcia),  

 analizę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku obejmującą wykaz przychodów i kosztów                

w okresie od rozpoczęcia działalności gospodarczej do chwili złożenia wniosku                        

oraz prognozę sytuacji na najbliższe 12 miesięcy,  

 oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie się 

ubiega i nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów 

kwalifikowalnych oraz nieubieganiu się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów 

kwalifikowanych. 

6. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych wynika z indywidualnego 

zapotrzebowania Uczestnika projektu. 

7. Złożone przez uczestników wnioski są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o 

procedurę określoną w § 2. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego są oceniane razem z 
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biznesplanem. 

8. Beneficjent pisemnie informuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 3 dni 

roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób 

zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego.  

9. Wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie umowy na otrzymanie wsparcia 

pomostowego. 

10. Wsparcie pomostowe jest wypłacane na podstawie i w terminach określonych w umowie na 

otrzymanie wsparcia pomostowego.  

11. Uczestnik jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach wsparcia pomostowego 

zgodnie z celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności, na którą otrzymał środki na 

rozwój przedsiębiorczości.  

12. Procedura odwoławcza dotycząca wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, określona w § 3, obejmuje również wnioski o przyznanie wsparcia 

pomostowego. Uczestnik wnoszący odwołanie w ramach procedury odwoławczej nie ma przy 

tym obowiązku wnoszenia osobnego odwołania dotyczącego wniosku o przyznanie wsparcia 

pomostowego. 

 

 

§ 6 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej 

 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z 

wpisem do CEIDG lub KRS. 

2. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu 

przyznanych środków.  

 

 

§ 7 

Rezygnacja i skreślenie uczestnika z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może z ważnej, uzasadnionej 

przyczyny zrezygnować z udziału przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu prowadzenia i 

zakładania działalności gospodarczej, informując o tym Beneficjenta najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć, podając powód rezygnacji. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie po rozpoczęciu szkolenia z zakresu prowadzenia 

zakładania działalności gospodarczej, może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i 

wymaga przedłożenia przez Uczestnika oświadczenia w sprawie rezygnacji. 

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w punkcie 1 i 2, mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub innych nieznanych przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

5.  W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się 
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utworzenie listy rezerwowej Uczestników. 

6.  W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu 

przez Beneficjenta, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ 8  

Informacje pozostałe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Beneficjent ma możliwość dokonania zmian w Regulaminie, o czym powiadamia pisemnie IZ 

RPO, a następnie po zaakceptowaniu zmian pisemnie powiadamia także Uczestników projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów 

zawieranych z Uczestnikami projektu oraz Standardy udzielania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 opracowane przez Instytucję 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa lubelskiego na lata 2014-

2020, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące 

realizacji projektów w ramach RPO WL 2014-2020.  

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 

3. Biznes plan 

4. Oświadczenie o pomocy de minimis 

5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

6. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka 

7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na rozwój przedsiębiorczości 

 

Projekt: „Pracuję u siebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 

przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  

nr 11/RPLU.09.03.00-06-0153/16 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

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

Priorytet IX – Rynek pracy 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Nr wniosku …………………………………………………… 

    (Wypełnia Beneficjent Projektodawca)  

Data i miejsce złożenia wniosku:  ............................................................  

          (Wypełnia Beneficjent Projektodawca) 

Dane Beneficjenta/Beneficjentki pomocy: 

Imię i Nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, nr telefonu, fax.  

Dane Beneficjenta (Projektodawcy): 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

ul. Droga Męczenników Majdanka 181,20-325 Lublin 

NIP 7120166505, REGON: 430353642 

nr telefonu 81 710 19 00 

fax.  81 710 19 10 
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Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia 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 wnoszę o przyznanie środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w celu sfinansowania pierwszych wydatków 
inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą brutto:    ............................................ zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:  ................ zł, 

co stanowi nie więcej niż …….% całkowitych wydatków 

 

UZASADNIENIE 

 

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

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

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

 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 

1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, 

2) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 

3) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące 

bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, 

4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, 

5) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są 

m.in. oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy 

de minimis, 

6) oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań 

wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego. 

Załączniki dołączane przed podpisaniem Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego: 

1) aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej 

http://prod.ceidg.gov.pl/ lub wpis do KRS), 

2) aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON 

(wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON), 

3) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie 

w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA), 

4) informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego. 

 

Podpis Beneficjenta/Beneficjentki pomocy 

lub osoby uprawnionej do jego/jej reprezentowania 

http://prod.ceidg.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/regon/


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Projekt: „Pracuję u siebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 

przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  

nr 11/RPLU.09.03.00-06-0153/16 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

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

Priorytet IX – Rynek pracy 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Nr Wniosku .......................................................................  
 (Wypełnia Beneficjent Projektodawca) 

 

 

Data i miejsce złożenia wniosku:  ...................................................  
 (Wypełnia Beneficjent Projektodawca) 

 
 

Dane Beneficjenta/Beneficjentki pomocy: 

Imię i Nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, nr telefonu, fax. 

 

 

Dane Beneficjenta (Projektodawcy): 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin 

NIP 7120166505, REGON: 430353642 

nr telefonu 081 710 19 00 

fax.  081 710 19 01 
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Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2 i 7 Rozporządzenia 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 wnoszę o przyznanie wsparcia 

pomostowego w formie usług doradczych (18 godz.) oraz comiesięcznej pomocy finansowej w 

wysokości …………….. zł/mies. (słownie: ………………… złotych) wypłacanej w okresie od dnia 

…………………do dnia ………………………… 

Okres określony powyżej, nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o 

udzielenie wsparcia finansowego. 

 

UZASADNIENIE 

 

należy wskazać m.in.: 

 analizę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku obejmującą prognozę sytuacji na najbliższe 12 miesięcy, 

 wnioskowany zakres wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem, 

 cele jakie planuje się zrealizować przy wykorzystaniu wnioskowanych środków finansowych, 

 metodologię wyliczania finansowego wsparcia pomostowego 

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

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

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

……….……. 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 
 

1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, 

2) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 

3) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 

de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 

1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych 

4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, 

5) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są 

m.in. oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości 

uzyskania pomocy de minimis, 

6) oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie ubiega się 

Wnioskodawca i nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów 

kwalifikowalnych oraz nieubieganiu się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów 

kwalifikowanych (m.in. związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe). 

 

W przypadku Beneficjentów pomocy, którzy wnioskują o jednorazową dotację inwestycyjną 

załączniki 1-5 nie są wymagane. 

 

Podpis Beneficjenta/Beneficjentki pomocy 

lub osoby uprawnionej do jego/jej reprezentowania 
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Biznes plan 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020 

 

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Spis treści 

Kategoria I – Pomysł na biznes – analiza marketingowa....................................................................... 3 

1. Opis produktu/usługi ...................................................................................................................... 3 

2. Charakterystyka klientów i rynku .................................................................................................. 3 

3. Promocja i dystrybucja ................................................................................................................... 4 

4. Konkurenci na rynku ....................................................................................................................... 5 

5. Analiza ograniczeń .......................................................................................................................... 5 

Kategoria II. Potencjał Wnioskodawcy .................................................................................................. 6 

1. Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy ....................................................................................... 6 

2. Planowane zatrudnienie ................................................................................................................. 6 

3. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania ........................................................ 7 

Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia............................................ 8 

1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno-finansowym ........ 8 

2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa ....................................................................................... 10 

3. Prognoza finansowa ..................................................................................................................... 11 
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Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie 
dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

 

Dane Wnioskodawcy 

Dane Wnioskodawcy 

Nazwisko i imiona  

PESEL, miejsce urodzenia  

Miejsce zameldowania  

Telefon  

Adres poczty elektronicznej  

Adres do korespondencji  

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 

Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych 
produktów/świadczonych usług. 

Nazwa przedsiębiorcy  

Pełna nazwa przedsięwzięcia  

Adres wykonywania działalności gospodarczej 
oraz numer telefonu 

 

Planowana data rozpoczęcia działalności  
i zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

 

Przedmiot i zakres przedsięwzięcia /zgodnie              
z PKD/ 

 

Forma prawna przedsięwzięcia 
 

Miejsce wykonywania przedsięwzięcia  

Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym (księgi 
rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, 
ryczałt, karta podatkowa) 

 

Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych 
środków na rozwój przedsiębiorczości 

 

Wartość przedsięwzięcia 
 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 
 

* Proszę wpisać właściwe. 
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Kategoria I – Pomysł na biznes – analiza marketingowa 

1. Opis produktu/usługi 

Charakterystyka produktu/usługi 

Charakterystyka 
produktu/usługi 

 

Proszę podać w jaki 
sposób produkt różni 
się od produktów/usług 
konkurencji ? Czy 
będzie to nowy produkt 
na rynku ? 

 

Na czym polega 
przewaga rynkowa 
produktu oferowanego 
przez wnioskodawcę? 
Dlaczego klienci 
zainteresowani będą 
tym właśnie 
produktem/usługą? 

 

2. Charakterystyka klientów i rynku 

A) Klienci 

Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali 
wybrani, czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych 
odbiorców produktów/usług. Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki 
rynek daje najlepsze z ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu. 

Do kogo adresowana 
jest oferta? (Proszę              
o możliwie precyzyjne 
określenie w oparciu            
o czytelne kryteria) 

 

Jakie są oczekiwania 
klientów w stosunku            
do oferowanego 
produktu? Czy 
najistotniejsza jest     
dla nich niska cena, 
wysoka jakość czy też 
inne czynniki? 
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B) Rynek 

Czy produkt/usługa 
będą posiadały jakieś 
dodatkowe cechy                
w odniesieniu do 
wybranego segmentu 
rynku, czy też 
względem 
konkurentów? Jeśli tak 
proszę opisać                       
je dokładnie                     
oraz udowodnić, 
dlaczego właśnie takie 
pozycjonowanie 
produktu/usługi może 
odnieść sukces. 

 

Czy istnieją bariery 
wejścia na rynek? Czy 
wymaga to dużych 
nakładów, posiadania 
technologii i koncesji? 

 

3. Promocja i dystrybucja 

Charakterystyka promocji 

Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, 
dlaczego takie metody będą skuteczne. 

Przy użyciu jakich 
narzędzi klienci będą 
informowani                         
o  produktach/ 
usługach? (Należy 
wypisać przykłady            
np. ulotki, plakaty, 
prasa lokalna, Internet).  

 

Jaki będzie koszt 
opisanych powyżej 
działań w ujęciu 
rocznym? 
 

 

W jaki sposób będzie 
odbywała się sprzedaż? 
 

 

Jakie będą 
przewidziane formy 
płatności (przelew, 
gotówka)? 
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4. Konkurenci na rynku 

Konkurencja 

Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował.             
W ocenie proszę uwzględnić cechy takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, 
wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji 

Nazwa Opis 

  

  

  

 

Strategia konkurencji 

Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może 
jakością, lub też Wnioskodawca ma inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego 
przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje 
konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie 
działalności? 

 

5. Analiza ograniczeń 

Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych 

Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać 
działalność firmy zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości.               
W tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ograniczeń, jeśli 
projektodawca zauważa inne jak np. polityczne czy kulturowe, 
wynikające ze specyfiki działalności, można rozbudować tabelę. 

Proszę opisać rozwiązania 
będące odpowiedzią na 
zdiagnozowane ograniczenia 

Organizacyjne 
  

Techniczne 
  

Czasowe 
  

Finansowe 
  

Inne 
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Kategoria II. Potencjał Wnioskodawcy 

1. Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy 

Proszę przedstawić swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności. 

Wykształcenie 
 

Doświadczenie 
zawodowe 

 

Znajomość 
języków 
obcych 

 

Umiejętność 
obsługi 
komputera 

 

Kursy i 
szkolenia 

 

Dodatkowe 
umiejętności 

 

2. Planowane zatrudnienie 

Planowane zatrudnienie 

Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiska, proszę podać 
planowane zatrudnienie*. 

Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych                       
na podstawie umowy o pracę 
osób/etatów (wymagane 
kwalifikacje) 

Liczba zatrudnionych                       
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej i pracowników 
sezonowych (wymagane 
kwalifikacje) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Suma:  Suma:  

* wypełnić tylko w wypadku planowanego zatrudnienia personelu 
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3. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania 

Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania 

Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia. 
(promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, badanie rynku na terenie planowanego 
przedsięwzięcia) 

 

W tabeli tej należy wyszczególnić majątek, który będzie stanowił własność przedsiębiorstwa, a także 
który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem 
tego, który zostanie zakupiony/wynajęty/wydzierżawiony itp. w ramach dotacji). 

Grunty (podać grunty, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na 
podstawie umów dzierżawy lub użyczenia) 

Lokalizacja Powierzchnia 

Forma władania 
(własność, 
użyczenie, 
dzierżawa) 

Szacowana wartość* 

    

Budynki i budowle (podać budynki, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą 
użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) 

Lokalizacja i przeznaczenie Powierzchnia 

Forma władania 
(własność, 
użyczenie, 
najem, leasing) 

Szacowana wartość* 

    

Maszyny i urządzenia (podać urządzenia, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą 
użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu) 

Rodzaj (typ, producent, model) Rok produkcji 

Forma władania 
(własność, 
użyczenie, 
dzierżawa, 
leasing) 

Szacowana wartość* 

    

Środki transportu (podać środki transportu, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą 
użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) 

Rodzaj (typ, producent, model) Rok produkcji 

Forma władania 
(własność, 
użyczenie, 
dzierżawa, 
leasing) 

Szacowana wartość* 
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Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze dla pozostałych 
podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble) 

Rodzaj 

Forma władania 
(własność, 
użyczenie, 
dzierżawa, 
leasing) 

Szacowana wartość* 

    

Środki użytkowane bezumownie – można tu wymienić środki użytkowane na potrzeby działalności 
gospodarczej np. pojazdy czy lokale należące do właścicieli. 

 

* W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową 

 

Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno-finansowym 

Opis planowanego przedsięwzięcia 

Należy przedstawić zakres planowanego przedsięwzięcia (np. budowa, modernizacja budynków, 
zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu, itp.) oraz wskazać, jakie efekty ono przyniesie 
(np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.). W pkt. I-II należy odnieść się                 
do całokształtu działań, wskazując na udział w nim kosztów kwalifikowanych a w III jedynie                     
do kosztów kwalifikowanych (planowanych do poniesienia w ramach dotacji). W pkt III należy 
przedstawić szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia                
w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych 
oraz wartości jednostkowej. 

I. Uzasadnienie przedsięwzięcia:  

II. Zakres przedsięwzięcia 
(wymienić planowane działania 
wraz z uzasadnieniem, wskazując 
wszystkie planowane nakłady): 

 

III. Rodzaj działania / kosztów* Uzasadnienie Koszty ogółem 

1.   

2.   

 RAZEM 
(PLN): 

 

 

* Punkt III podlega monitorowaniu przez Beneficjenta 



 

Strona 9 z 13 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia 

Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w kwotach brutto dla kolejnych kwartałów realizacji projektu. 

Planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji 
projektu (miesiąc, rok): 

 

Lp. Wyszczególnienie (należy 
podać składniki takie jak w 
tabeli „Opis planowanego 
przedsięwzięcia”) 

Pierwszy rok realizacji projektu 

Miesiąc 
1 

Miesiąc 
2 

Miesiąc 
3 

Miesiąc 
4 

Miesiąc 
5 

Miesiąc 
6 

Miesiąc 
7 

Miesiąc 
8 

Miesiąc 
9 

Miesiąc 
10 

Miesiąc 
11 

Miesiąc 
12 

Nazwa zadania:……………………………             

Koszty kwalifikowane             

1              

2              

…              

Koszty pozostałe*             

1              

2              

…              

ZADANIE RAZEM             

Nazwa zadania:…………………………….             

Koszty kwalifikowane             

1              

2              

3              

Koszty pozostałe*             

1              

2              

3              

ZADANIE RAZEM             

PROJEKT RAZEM             

Koszty kwalifikowane             

Wkład własny              

Koszty pozostałe*             

* Nie podlegają monitorowaniu przez Beneficjenta 
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2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa 

Prognoza poziomu cen 

Proszę przedstawić planowaną wielkość cen w poszczególnych latach 

Produkt/grupa 
asortymentowa 

j.m. 

Obecnie1 

Rok realizacji 
inwestycji (na 

dzień 31 
grudnia…….) 

Kolejny rok 
(na dzień 31 
grudnia …….) 

1.     

2.     

…     

Proszę uzasadnić prognozę 
cen 

 

 

Prognoza wielkości sprzedaży 

Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży. Prognozę należy przedstawić w jednostkach 
naturalnych (szt., kg itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł. 

Produkt/grupa 
asortymentowa 

j.m. Obecnie 

Rok realizacji 
inwestycji (na 

dzień 31 
grudnia ….…) 

Kolejny rok 
(na dzień 31 
grudnia ….…) 

1.     

2.     

…     

Pozostałe     

Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę 
(przedstawić założenia) 

   

 

Prognoza przychodów ze sprzedaży 

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/usług. 
Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży 

Produkt/grupa asortymentowa 
Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.) 

Obecnie 

Rok realizacji 
inwestycji  

(na dzień 31 
grudnia …….) 

Kolejny rok 
(na dzień 31  
grudnia …….) 

1.    

2.    

…    

Ogółem    

 

                                                           
1
 W każdym przypadku użycia pojęcia „obecnie”, jego zakres czasowy powinien zostać doprecyzowany przez Beneficjenta               

(dopisać w tabeli lub sprecyzować w przypisie). 
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Koszty 

Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach. 

Wyszczególnienie Obecnie 
Rok realizacji 

inwestycji (na dzień 31 
grudnia ……) 

Kolejny rok (na dzień 
31 grudnia …….) 

Zużycie materiałów i 
energii 

   

Wynagrodzenie    

Narzuty na 
wynagrodzenie 

   

Usługi obce    

Podatki i opłaty    

Amortyzacja    

Pozostałe koszty    

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

   

RAZEM    

Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych: 

 

3. Prognoza finansowa 

Bilans/prognoza/ 

Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. 
Aktywa muszą równać się pasywom. 

Aktywa 
Bilans 

otwarcia 

Rok 
zakończenia 

realizacji 
projektu (31 

grudnia) 

Rok po 
zakończeniu 

realizacji 
projektu (31 

grudnia) 

AKTYWA TRWAŁE (A do H):    

A/ wartości niematerialne i prawne    

B/ grunty    

C/ budynki i budowle    

D/ maszyny i urządzenia    

E/ środki transportu    

F/ inwestycje rozpoczęte    

G/ pozostały majątek trwały    

H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    

AKTYWA OBROTOWE (i do M):    

I/ zapasy    

J/ należności    

K/ środki pieniężne    

L/ pozostały majątek obrotowy    

M/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    

AKTYWA RAZEM    
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Pasywa    

KAPITAŁY WŁASNE (N do P)    

N/ kapitał własny    

O/ zyski/straty z lat ubiegłych    

P/ wynik finansowy roku obrotowego    

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (R do Y)    

R/ Rezerwy na zobowiązania    

S/ Kredyty i pożyczki długoterminowe    

T/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe    

U/ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    

W/ Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe    

X/ Kredyty i pożyczki krótkoterminowe    

Y/ Rozliczenia międzyokresowe i PPO    

PASYWA RAZEM    

 

Rachunek zysków i strat 

Na podstawie danych z tabel „prognoza przychodów ze sprzedaży” i „koszty” proszę przedstawić 
rachunek zysków i strat. 

Wyszczególnienie Obecnie 
Rok realizacji 

inwestycji (na dzień 
31 grudnia ……) 

Rok po realizacji 
inwestycji (na dzień 

31 grudnia …….) 

Przychody ze sprzedaży 
produktów/usług 

   

Przychody ze sprzedaży towarów 
i materiałów 

   

Zużycie materiałów i energii    

Wynagrodzenie    

Narzuty na wynagrodzenia    

Usługi obce    

Podatki i opłaty    

Amortyzacja    

Pozostałe koszty    

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

   

Zysk operacyjny projektu    

 



 

Strona 13 z 13 

 

 

Źródła finansowania 
Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania przedsięwzięcia oraz finansowanie działalności             
w pierwszych 2 latach funkcjonowania. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

   miejscowość, data                               czytelny podpis     

                                                                                                                                          Wnioskodawcy        

 
 
 



 
 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

 

 

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

(nazwa i adres Beneficjenta/Beneficjentki pomocy)                                                     (miejsce i data) 

 

 

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis 

 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata 

podatkowe otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* środków stanowiących pomoc de minimis. 

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć 

stosowne zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis. 

Lp. Organ udzielający pomocy Podstawa 

prawna 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Wartość 

pomocy w euro 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Razem: 

  

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 

zeznań, w związku z przepisem art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość podanych informacji. 

 

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………… 

(podpis i pieczęć 

Beneficjenta/Beneficjentki pomocy) 

 



 
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………… 
              (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a…………………………………………………………………..……………… 
           (adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer)……………………………………… 

 

wydanym przez………………………………………………………………………………… 

 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

 

oświadczam, że 

 

w przypadku uzyskania zwrotu zapłaconego podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej w związku z wydatkowaniem środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej / wsparcia pomostowego, zobowiązuję się do przeznaczenia uzyskanej kwoty 

zwrotu na wydatki związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. 

 

 

 

 

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

         Miejscowość i data         Podpis czytelny Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 



 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  

na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

 

……………………………….. 

         Miejscowość i data   

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych 

zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego 
(dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

bez rozdzielności majątkowej) 

 

 

Oświadczam, że w przypadku otrzymania przez mojego małżonka ………………………..… 

wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożonym 

Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

którego treść jest mi znana, wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z 

podpisanej Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem 

projektu a Beneficjentem. 

 

 

 

 

…………………………………       ……………………..  

Imię i nazwisko         (Podpis małżonka)  

 

Seria nr dowodu tożsamości: 

…………………………….. 



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  

na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………… 
              (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a…………………………………………………………………..……………… 
           (adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer)……………………………………… 

 

wydanym przez………………………………………………………………………………… 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

oświadczam, że 

 

 nie uzyskałem/am wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie ubiegam się i nie 

skorzystam z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych oraz nie 

ubiegam się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych 

 

 nie korzystam równolegle ze środków PFRON na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

 

 korzystam ze środków PFRON na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale w momencie uzyskania wsparcia 

pomostowego w ramach projektu złożę rezygnację do PFRON z możliwości ubiegania 

się o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe, 

  

 w momencie uzyskania wsparcia pomostowego w ramach projektu nie będę ubiegał/a się 

o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe. 

 

 

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

              miejscowość,  data                                                      czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 
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