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OGŁOSZENIE  O  II NABORZE  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  

FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO 

w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” 

 

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola 

Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  

FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO w ramach projektu  

„Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem”, który będzie prowadzony 

w terminie od  1 MAJA  2018 r. do 15 MAJA 2018r.  

 

Szczegóły dotyczące procedury przygotowania i składania wniosków znajdują się 
w Regulaminie przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu  
(§ 10  -  § 11 )  

Regulamin wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie www projektu 
(http://przedsiebiorczosc.cargo.edu.pl/). Bardzo prosimy o  dokładne zapoznanie się z w/w Regulaminem.   

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego należy złożyć po podpisaniu 
umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (przyznanie dotacji). 

Osoby ubiegające się o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu powinny złożyć 

Wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach projektu w terminie od 1 MAJA 2018 r. do 15 MAJA  2018 r. w formie 

papierowej, w zamkniętej kopercie, zgodnie z instrukcją określoną w Regulaminie, w Biurze Projektu 

w Jaworznie (adres: 43-603 Jaworzno ul. Karola Darwina 17 w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00). 

Uczestnik składa wypełniony Wniosek, do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej: 

a) 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. 

1.1 do Regulaminu) (uwzględniające otrzymaną w ramach projektu dotację na rozpoczęcie 

działalności, wsparcie pomostowe podstawowe oraz ewentualne wsparcie pomostowe w formie 

usług szkoleniowo - doradczych),  

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 1.3 do 

Regulaminu),  

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 4.1 do Regulaminu).  

d) Oświadczenie o niezawieszeniu działalności, 

e) w przypadku osób niepełnosprawnych 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. 4.3 do Regulaminu). 

 

Jednocześnie przypominam, że wsparcie pomostowe przedłużone może być przyznane jedynie na 

okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W związku z tym ostatnia rata 

wsparcia powinna być proporcjonalnie mniejsza od całkowitej – w sytuacji gdy wsparcie pomostowe 

podstawowe było przyznane później niż od dnia rozpoczęcia działalności.  

 

Jaworzno, dnia 20.04.2018r. 

Z poważaniem 

  

Grupa CARGO  
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