Wrocław, 30.05.2022 r.
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-020001/20 – dla III GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.
1. Forma składania wniosków
•

Dwa jednobrzmiące egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości wraz z załącznikami oraz dwa jednobrzmiące egzemplarze Wniosku o przyznanie
wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.
Wszystkie wnioski powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie
komputerowe). Przed złożeniem, każdy z wniosków, należy własnoręcznie podpisać, w miejscach
przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający
przypadkową dekompletację.

•

W przypadku składania kopii dokumentów (np. potwierdzenie kwalifikacji, listy polecające) 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 nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”.

•

Dwa egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz
z załącznikami oraz dwa egzemplarze Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz
z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej do biura projektu DPIN S.A. w zamkniętej kopercie
opisanej według poniższego wzoru.

WZÓR DLA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(dwa wnioski w jednej kopercie):

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

WZÓR DLA WNIOSKÓW NA WSPARCIE POMOSTOWE (dwa wnioski w jednej kopercie):
Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III edycja)”

Nazwa i adres Beneficjenta/Partnera

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości:
•
•
•
•
•

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu grupowym i indywidualnym.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
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.
Inne (jeśli dotyczy, np. potwierdzenie kwalifikacji, umowy dzierżawy, listy polecające, porównanie
ofert planowanych zakupów).

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:
•
•
•

Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

2. Termin składania wniosków
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2022 r. w godzinach 08:00 – 16:00 –
osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera.
W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data jej wpływu do siedziby firmy, a nie data
nadania.

3. Miejsce składania wniosków
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – Budynek Business House, V piętro
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
52-326 Wrocław
Osoba do kontaktu:
Agata Janicka (agata.janicka@dpin.pl) – tel. 607 074 405

2
Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014

