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             Załącznik Nr 1  

                                                       do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne  
                                                           dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców 
z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i  Świlcza  działań informacyjno – 

promocyjnych 

 

 

 

 

 

Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie٭  
Numer wniosku o dofinansowanie٭  
 Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie٭
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I. Informacje ogólne o przedsięwzięciu o charakterze informacyjno- promocyjnym 

1. Nazwa  przedsięwzięcia , do którego wnioskodawca zgłosił udział 
 

1.1. Termin realizacji przedsięwzięcia , do którego wnioskodawca zgłosił udział  
 

1.2. Termin udziału wnioskodawcy w przedsięwzięciu, do którego zgłosił udział 
 

1.3. Miejsce realizacji przedsięwzięcia  
Kraj/miasto 
 
II. Identyfikacja Wnioskodawcy 

2. Forma prawna prowadzonej działalności 
 

3. Dane Wnioskodawcy 
Nazwa Wnioskodawcy  
NIP  
REGON  
Numer w: 
a)Krajowym Rejestrze 
Sądowym  

 

b)innym rejestrze  
(podać nazwę) 

 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność na terytorium 
gminy: Boguchwała lub 
Lubenia lub Świlcza 

 

� tak 
gmina: ………………………..……… 

 

� nie 

Adres siedziby1 
Województwo  
Powiat  
Gmina  
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  
Numer telefonu  
Numer faksu  
Adres poczty elektronicznej   
Adres strony internetowej  

                                                           
1 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą- adres głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej na terytorium gminy Boguchwała lub Lubenia lub Świlcza.  
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Adres do korespondencji 
Miejscowość  
Kod pocztowy  
Ulica  
Numer budynku  
Numer lokalu  

4. Dane osoby/osób upoważnionych przez wnioskodawcę do kontaktów 
Imię i nazwisko  
Stanowisko  
Numer telefonu  
Numer faksu  
Adres poczty elektronicznej   

5.     Dane osoby/osób upoważnionych do podpisania Wniosku 
Imię i nazwisko  
Stanowisko  
Numer telefonu  
Numer faksu  
Adres strony elektronicznej   

6. Działalność Wnioskodawcy 
Kod PKD lub EKD podstawowej 
działalności Wnioskodawcy: 

 

7. Data rejestracji 
Wnioskodawcy 

 

 
 
 
III. Informacje szczegółowe o przedsięwzięciu, w którym wnioskodawca zgłosił swój udział 

8. Działalność gospodarcza, której dotyczy projekt 
Kod PKD lub EKD  
Kod PKD lub EKD  
Kod PKD lub EKD  

9. Opis projektu 
9.1 Szczegółowy opis zaplanowanych w ramach projektu działań 
 
 
 
 
9.2 Uzasadnienie realizacji projektu 
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9.3 Opis zasobów umożliwiających rozwój eksportu (w przypadku działań promocyjnych poza 
granicami RP) 
 
 
 
9.4 Udział eksportu w 
całkowitej sprzedaży w roku 
obrotowym poprzedzającym 
rok, w którym został złożony 
wniosek  

 

9.5 Wnioskodawca posiada 
strategię rozwoju eksportu 

� tak � nie 

Opis głównych założeń strategii (jeśli dotyczy) 
 
 
 

10. Rodzaj wydatków w ramach projektu 
Nazwa   wydatku Wydatki całkowite (w PLN) W tym wydatki kwalifikujące 

się do objęcia 
dofinansowaniem (w PLN) 

 Kwota netto Kwota VAT Kwota netto Kwota VAT 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
….     
SUMA:     

11. Łączne wydatki na realizację projektu 
Kwota wydatków całkowitych kwalifikująca się do 
objęcia dofinansowaniem (w PLN) netto 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania( w PLN) 
netto 

 

Dofinansowanie ze środków publicznych jako % 
wydatków kwalifikujących się do dofinansowania   

 

12. Źródła finansowania projektu 
Środki własne:  
Inne źródła finansowania:  
- współinwestora  
- kredytu  
- pożyczki  
- fundusze inwestycyjne  
- inne źródła finansowania (jakie)  
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SUMA:  

13. Wskaźniki realizacji celów projektu 
Wskaźnik produktu j.m. Rok Wartość wskaźnika 
  20  
  20  
Wskaźnik rezultatu j.m. Rok Wartość wskaźnika 
  20 Wartość 

bazowa 
 

  20 Wartość 
docelowa 

 

  20 Wartość 
bazowa 

 

  20 Wartość 
docelowa 

 

 
 
 
 
 
 

IV. Załączniki 
1. Odpis z właściwego rejestru podmiotu składającego wniosek (z okresu nie wcześniej niż  

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku). 
2. Kopie dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo 

wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną. 
3. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu wydane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (z okresu nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku). 
4. Kopię umowy spółki – w przypadku gdy o dofinansowanie będą się ubiegać  przedsiębiorcy 

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, itp.  
5. Oświadczenie Wnioskodawcy (zgodnie z wzorem - zał. nr 1) o posiadaniu statutu 

mikroprzedsiębiorcy.  
6. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, uzyskanej w roku podatkowym, w którym 

składany jest wniosek o dofinansowanie oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych 
albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomoc(zgodnie z wzorem - zał. nr 2). 

7. Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby 
ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis ((zgodnie z wzorem- zał. nr 3). 

8. Formularz informacji (zgodnie z wzorem – zał. nr 4) przedstawionych przy ubieganiu się  
o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
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2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  
o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). 

9. Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych, sporządzane zgodnie  
z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z poźn. zm.) lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań (zgodnie  
z wzorem – zał. nr 5). 
 

UWAGA! Załącznikami do sprawozdań finansowych powinny być: bilans, rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia, oraz w określonych przypadkach dodatkowo: zestawienie zmian  
w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych. 
 

V. Deklaracja Wnioskodawcy. 
1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego. 
2. Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku, nie posiadam zaległości podatkowych oraz nie 

zalegam w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę 

zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie 
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych 
lub krajowych).  

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynna i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 
likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została 
sfinansowana z udziałem środków pochodzących z Programu Wsparcia dla Przedsiębiorców, 
realizowanego ze środków publicznych gminy Boguchwała lub Lubenia lub Świlcza2 przez 
Lokalną Grupę Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja”. 

7. Oświadczam, że dane ujawnione w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym są aktualne  
i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym (dotyczy jedynie Wnioskodawców 
zarejestrowanych w CEIDG). 
 

………………………………………………                                   ……………………………………………………………………… 
                   data                                                                          podpis i pieczątka Wnioskodawcy  

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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