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Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”,                                                 
nr RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest realizowany przez Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego 

DAPOL Karina Jakubek i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa,                               
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy,                     

Działanie 6.5: Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 
 

 
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
 

 

 

Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 

Uczestników Projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa 

Wielkopolskiego 2 nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.  

Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy składać: 

1)  osobiście w siedzibie firmy, tj. Biuro Human Discovers, ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski w terminie od 10.02.2020 do 20.02.2020r. w godzinach od 08:30 do 15:00 

2) lub za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany wyżej) – liczy się data wpływu. 

Wnioski mogą składać wyłącznie Uczestnicy Projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń 

zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2” nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18. 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi 

załącznikami, należy wypełnić elektronicznie, zaparafować na każdej stronie oraz podpisać pełnym imieniem 

i nazwiskiem w wymaganych miejscach. 

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy opatrzeć je opisem „za zgodność z oryginałem” wraz 

z datą oraz podpisem potwierdzenia zgodności.  

Wszystkie dokumenty składane należy spiąć trwale, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

znajdować powinny się dane Uczestnika Projektu, numer projektu oraz dopisek „Wniosek o przyznanie 

środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dokumenty wymagane do złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej: 

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

2. Biznes plan w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD), 

3. Kserokopia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku jeśli uczestnik 

projektu w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych 

otrzymał pomoc de minimis), 

4. Zaświadczenie ukończenia szkolenia z ABC Przedsiębiorczości. 

5. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego. 
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Dokumenty do pobrania:  

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

2. Biznes plan 

3. Karta oceny biznes planu 

4. Minimalne wymagania dotyczące biznes planu 

5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 

6. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia finansowego 

7. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznes planem 

8. Oświadczenie i niefinansowaniu wydatków z innych środków publicznych 

9. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego 

10. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji Transza nr 

11. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego 

 


