ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W PROJEKCIE „DOTACJE NA START!”
1. Dokumenty wymagane dla weryfikacji statusu imigranta.
a) Imigrant przebywający w Polsce
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
- Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości)
oraz
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Obywatele państw trzecich:
- Dokument podróży (paszport) oraz
- Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP:
- Karta pobytu lub
- Wiza krajowa lub
- Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub
- Odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt oraz
Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty
potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP (np. umowa o pracę, zgłoszenia
do ZUS itp.).
UWAGA! Obywatele państw trzecich przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
oraz na podstawie wiz Schengen7 nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia.
b) Imigrant nieprzebywający w Polsce
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
- Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości)
oraz
- Dokumenty potwierdzające zamiar wykonywania pracy w Polsce (np. umowa o pracę,
oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz
- Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału
we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
Obywatele państw trzecich:
- Dokument podróży (paszport) oraz
- Dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy
w Polsce (np. wiza w celu wykonywania pracy, umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy itp.) oraz
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- Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału
we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.

2. Dokumenty wymagane dla weryfikacji statusu reemigranta
a) Reemigrant przebywający w Polsce
-Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub
paszport) oraz
- Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres
co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy (np.
dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań,
rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia
społecznego itp.).
b) Reemigrant nieprzebywający w Polsce
- Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (dowód osobisty lub
paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres
co najmniej 6 miesięcy (m.in. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie,
umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do
systemów zabezpieczenia społecznego itp.).
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