Jelenia Góra, 14.04.2022
Szanowni Państwo,
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza
nabór wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu
„FUNDUSZ DOTACYJNY - SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla IV GRUPY Uczestników
zakwalifikowanych do projektu.
1. Forma składania wniosków
➢ Wnioski powinny być wypełnione i złożone zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
➢ Wnioski wraz z załącznikami powinny być: czytelnie wypełnione, parafowane na każdej stronie,
własnoręcznie podpisane i odpowiednio spięte, w sposób uniemożliwiający przypadkową
dekompletację. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w dwóch jednakowych
egzemplarzach i każdy egzemplarz skompletować w odrębnym skoroszycie.
• Dwa egzemplarze wniosku o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej
należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Wniosek o przyznanie
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fundusz
Dotacyjny - SILESIA
Wzór opisania koperty:
Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki Projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
Fundusz Dotacyjny - SILESIA
Nazwa i adres Beneficjent

➢ W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera
czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na
każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na
pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Wszystkie składane dokumenty powinny
mieć ponumerowane strony.
➢ Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy“.
2. Wymagane załączniki do wniosku – dot. Wniosku o przyznanie środków na rozwój
przedsiębiorczości:
• Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu grupowym i indywidualnym (jeśli
dotyczy) (Załącznik nr 6.4)

•
•
•

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik
nr 16)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 16.1)
Inne - dodatkowe (np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, potwierdzenie
kwalifikacji, wymagane uprawnienia) – (jeśli dotyczy)

3. Termin składania wniosków
Wnioski w zamkniętej kopercie należy złożyć do Biura Projektu w nieprzekraczalnym terminie
od 02 maja 2022 r. do 09 maja 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00) –
osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
4. Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27

Osoby do kontaktu:
Justyna Walicka – tel. 75 75 27 514

