
   

 
 

 
 
 
 

 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej 
oraz wsparcia pomostowego 
 

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego          

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej 

mieszkańców Lubelszczyzny 3” 

Beneficjent: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Umowa o dofinansowanie projektu nr:  

282/RPLU.09.03.00-06-0057/21-00 z dnia 25.07.2022r. 
 

Data złożenia wniosku 

Nr wniosku  

Podpis osoby przyjmującej  wniosek   
  

1. Dane Uczestnika/Uczestniczki  Projektu (imię i nazwisko adres): …………………………………………………………..…. 

2. Dane przedsiębiorstwa: nazwa, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP/REGON: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 wnioskuję o przyznanie wsparcia 

pomostowego w formie comiesięcznej pomocy finansowej na wydatki w kwotach netto w wysokości 

……………….….. zł (słownie: ………………………………………. złotych) wypłacanej w okresie od dnia …………………do 

dnia …………………………….. , skazany okres nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Planowane cele do zrealizowania i uzasadnienie konieczności udzielenia finansowego wsparcia 

pomostowego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Związek wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego w stosunku do prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Rodzaj wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego _ załącznik zestawienie 

wydatków wsparcie pomostowe (należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik) 

7. Czy wydatki są tożsame z wydatkami w ramach wsparcia finansowego: TAK/NIE* 

8. Załączniki: 
- Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na 

ubezpieczenie społeczne (zał. 6 do niniejszego Regulaminu wsparcia).  
- W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne 

jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych 
samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 7 do niniejszego Regulaminu 
wsparcia). 

- Pozostałe wymagane Regulaminem załączniki dołączono do Biznesplanu.  
 

 

..................................................................................  
Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki  projektu   


