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14.06.2022 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMNOSTOWE  W 

RAMACH PROJEKTU „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB 

MŁODYCH” 

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu 

„Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” będzie prowadzony od dnia 15.06.2022 r. do dnia 

21.06.2022 roku dla osób których biznesplany zostały rekomendowane do otrzymania 

dofinansowania decyzją komisji z dnia 10 czerwca 2022r. oraz do dnia 23.06.2022 r. dla 

pozostałych osób, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania (lista po 

odwołaniach). 

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o wsparcie pomostowe na 

obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi 

w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej 

oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §9 Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 

1. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o 
przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu) wraz z następującymi 
załącznikami, co najmniej: 

a) Wydruk CEIDG potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej, 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i 
okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej 
otrzymanie (zał. 1 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis (zał. 10 do niniejszego Regulaminu),  

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 11 do 
niniejszego Regulaminu),  

d) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na 
składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 1 do Wniosku o wsparcie pomostowe).  

e) 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. 2 do Wniosku o wsparcie pomostowe). 

Wnioski należy złożyć w Biurze Projektu „Pierwsza Firma –dotacje dla osób młodych „ 

Starachowice ul. Zgodna 2 pok. 6 (grupa szkoleniowa Starachowice) lub Kielce ul. Targowa 18 

pok.5  (grupa szkoleniowa Kielce ).  

 
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest 

składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu  

w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: 

 

mailto:wup@wup.kielce.pl
https://ap.org.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-biznesplanow-projekt-czas-na-wlasny-biznes/
https://ap.org.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-biznesplanow-projekt-czas-na-wlasny-biznes/
https://ap.org.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-biznesplanow-projekt-czas-na-wlasny-biznes/
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Wniosek o przyznanie \ wsparcia pomostowego „Pierwsza Firma - dotacje dla osób młodych” 
 

Beneficjent: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach 
Partner: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Biuro projektu:. Ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice 
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