Konkurs biznesplanów w ramach projektu „Złap za STER!”
Informujemy, że wnioski o przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności
gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w postaci finansowej wraz z
biznesplanem i kompletem dokumentów mogą być składane przez Uczestników Projektu „Złap za
STER!” w dniach 06.04.2022 - 15.04.2022 r.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze Projektu w godzinach 9.00-15.00.

Dokumenty które należy złożyć w biurze projektu:
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej;
2. Biznesplan w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie
CD/DVD (alternatywnie: zapisane na pen drivie);
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz.311) w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w
2 latach poprzedzających;
5. Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w
2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
UWAGA! Takie zaświadczenia składają jedynie osoby które otrzymały pomoc de minimis;
6. Oświadczenie o VAT;
7. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego – w sytuacji jeśli Uczestnik Projektu chce
ubiegać się o w/w wsparcie;
8. Oświadczenie Uczestnika potwierdzające, iż spełnia warunki umożliwiające ubieganie się o uzyskanie
wsparcia finansowego.

Każdy z egzemplarzy biznesplanu musi być spięty w skoroszyt umożliwiający wpięcie w segregator
(z dziurkami z lewej strony).

Biznesplany w dwóch egzemplarzach muszą być podpisane w wyznaczonych do tego miejscach,
dodatkowo każdą stronę należy zaparafować. Do wewnętrznej tylnej okładki jednego z biznes planu

należy (np. przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej) dokleić kopertę z wersją elektroniczną biznes
planu.

Wersja elektroniczna biznes planu musi być nagrana na płytę CD lub DVD (alternatywnie: zapisane na
pen drive) w wersji edytowalnej doc oraz PDF (obie wersje).

Składany wraz z Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności
gospodarczej biznesplan musi być rozwinięciem pomysłu na działalność gospodarczą przedstawionym
w Formularzu „Mój pomysł na firmę” ocenianym na etapie IPD uczestnika.

Informujemy, że biznesplany nie spełniające tych warunków nie będą przyjmowane.

