Wrocław, 09.02.2022 r.
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Dotacje na start!”,
nr RPDS.08.03.00-02-0062/20 – dla I GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

1. Forma składania wniosków
Jeden egzemplarz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12) oraz po jednym
egzemplarzu każdego z załączników (ułożone zgodnie z podaną kolejnością):

a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
podatkowym i okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych wraz z zaświadczeniami
dokumentującymi jej otrzymanie;
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

UWAGA - WAŻNE!
•

Przed złożeniem, wniosek oraz każdy z załączników, należy własnoręcznie podpisać, w miejscach
przeznaczonych do złożenia podpisu oraz spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową
dekompletację,

•

Wniosek oraz każdy z załączników musi być parafowany na każdej stronie przez Uczestnika projektu
(również w przypadku dokumentów dwustronnych),

•

Wniosek oraz załączniki powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie
komputerowe),

•

Kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Prawidłowo
potwierdzona kopia zawiera łącznie:
1. klauzulę „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z
oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego,
2. własnoręczny, czytelny podpis Uczestnika projektu,
3. datę.

•

Wszystkie pola we Wniosku oraz na załącznikach muszą zostać wypełnione. Jeśli jakieś
pytanie/polecenie nie dotyczy Uczestnika, należy wpisać „nie dotyczy”,
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•

Jeden egzemplarz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z dwoma załącznikami należy
złożyć w wersji papierowej do biura projektu DPIN S.A. w zamkniętej kopercie opisanej według
poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko
Uczestnika/uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Dotacje na start!”

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

2. Termin składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami można składać w dniach: 21.02.2022 r. – 23.02.2022 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Miejsce składania wniosków
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – Budynek Business House, V piętro
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
52-326 Wrocław
Godziny pracy Biura Projektu: 08:00 – 16:00.
Osoba do kontaktu:
Koordynator projektu
Magda Skrzypek
e-mail: magda.skrzypek@dpin.pl
Tel. 608 568 522
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