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Jelenia Góra, 19.07.2022 

 

Szanowni Państwo, 

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcie pomostowego w ramach Projektu: 

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” nr projektu 

POWR.01.02.01-02-0011/20 – dla III GRUPY 

 

1. Forma składania wniosków 

➢ Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony i złożony 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.  

➢ Wniosek powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie 
komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie 
podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie 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.  

➢ Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być 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. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą. 

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

logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. 

➢ Wniosek (1 egzemplarz) wraz z załącznikami należy skompletować w jednym skoroszycie i 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 

 

 

               Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej 
mieszkańców Dolnego Śląska” 

 
 

Adres Biura Projektu Partnera 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A: ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra 
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2. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o 

przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu) wraz z 

następującymi załącznikami, co najmniej:  

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie 

poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie* 

(zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis* 

(zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),  

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 7 do Regulaminu 

przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia 

pomostowego),  

c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na 

ubezpieczenie społeczne (zał. 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).  

d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne 

jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych 

samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania 

środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 

 

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 01 sierpnia 2022 

r. do 05 sierpnia 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 

 

 

 


