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Jelenia Góra, 30.05.2022r. 

 

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: „Przedsiębiorczość drogą 

do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” nr projektu POWR.01.02.01-02-0011/20 – dla III 

GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu. 

 

1. Forma składania wniosków 

➢ Wnioski powinny być wypełnione i złożone zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA 

POMOSTOWEGO W PROJEKCIE. 

➢ Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta/Partnera przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu 

o naborze nie będą rozpatrywane.  

➢ Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione 

komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie 

własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z 

załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 

➢ Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 

Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.  

➢ 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.  

➢ Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, 

logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. 

➢ Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach i każdy 

egzemplarz skompletować w odrębnym skoroszycie. 

➢ Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego 

wzoru: 

 

    Wzór opisania koperty: 

 

               Imię i Nazwisko  
               Uczestnika/Uczestniczki projektu 
               Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) 
               Adres 

 

 

               Biznesplan w ramach projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” 
 

 

                                                                                                                                                                              Adres Biura Projektu Lidera/Partnera 
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2. Wymagane załączniki:  

• Załącznik nr 1 Biznesplan 

• Załącznik a do Biznesplanu - Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w etapie szkoleniowo 

– doradczym w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu 

• Załącznik b do Biznesplanu - 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 c do Biznesplanu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis 

• Załącznik d do Biznesplanu - Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do 

zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych 

lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty 

podatku VAT) 

• Załącznik e do Biznesplanu dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie 

wykształcenia i kwalifikacji – (jeśli dotyczy)   

• Załącznik f do Biznesplanu - Zbiór oświadczeń 

• Inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy 

przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień – (jeśli dotyczy) 

 

3. Termin składania wniosków 

Wnioski należy złożyć zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA 

POMOSTOWEGO W PROJEKCIE do Biura Projektu w nieprzekraczalnym terminie od 10 czerwca 2022r. 

do 20 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj. 08.00-15.00)  

 

4. Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 

 

 

Osoby do kontaktu:  

Anna Piznal – tel. 75 75 27 520 

 

 


