EDYCJA I
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
realizowanego w ramach Priorytetu 05. Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje
o terminie składania Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dla
Uczestników projektu w ramach edycji I:

Od 23 listopada 2017 od godziny 8:30 do 29 listopada 2017 do godziny 15:30
W sprawie składania Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego
ustala się:
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (2 oryginały
albo oryginał i kopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym
podpisem uczestnika projektu)
2. Każdy ze złożonych egzemplarzy powinien zawierać dokumenty parafowane na każdej stronie
przez Uczestnika projektu oraz umieszczone w skoroszycie z europerforacją według
następującej kolejności:
a) wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (załącznik
nr 7 Regulaminu);
b) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków tj.:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami1 (nie starsze
niż dwa miesiące) oraz
• Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze
składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne2(nie starsze niż dwa
miesiące)
c) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni
kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansów – uproszczony bilans oraz rachunek
zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez
Wnioskodawcę PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika
projektu;
d) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu)
(dotyczy wszystkich osób);
e) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1
Regulaminu) wraz z kopią zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (dotyczy
wszystkich osób);
f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24
października 2014r., poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu).
1https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjP7PjsvprXAhVCSRoKHSy7A50QFgg

nMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fdocuments%2F766655%2F5009969%2FZal_6_Wniosek%2Bo%2B
wydanie%2Bza%25C5%259Bwiadczenia%2Bo%2Bniezaleganiu-1-4.doc&usg=AOvVaw14RcN4U__dwgJrNDGwUO-Z
2https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/zamowienia-publiczne/jak-uzyskac-

zaswiadczenie-z-zus-o-niezaleganiu-w-oplacaniu-skladek?inheritRedirect=true
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Wnioski, należy składać w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do
Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w
przypadku wysyłki pocztą.

Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet
dokumentów zawierający: Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej w zamkniętej kopercie,
oznaczonej jego imieniem i nazwiskiem z dokładnymi danymi teleadresowymi (zgodnie z wzorem
poniżej)
BIURO PROJEKTU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów
Sz. P. Magdalena Jaworska
Projekt „IDEALNY SZEF TO JA!”

Opis koperty
Imię i nazwisko Uczestnika projektu
Dokładny adres Uczestnika projektu

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów
Sz. P. Magdalena Jaworska
Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
„ Wsparcie pomostowe przedłużone – edycja I”

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – FINANSOWE (od 7 do 12 miesiąca rozpoczęcia działalności
gospodarczej) zaplanowano dla 80% osób, które otrzymały jednorazową dotację inwestycyjną.
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