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OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW  

ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 I EDYCJA 

 

W związku z realizacją projektu „Firma z POWEREM!” Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo 

Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia 

pomostowego dla uczestników I EDYCJI. 

Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznania wsparcia pomostowego należy złożyć  

w Biurze Projektu: ul. Ciepłownicza 5; 97-400 Bełchatów, pokój 110 w godzinach od 9:00 do 15:00  

w terminie 26.07 – 03.08.2021 r. zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.  

 Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Ciepłownicza 5; 97-400 

Bełchatów, pokój 110. w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość 

przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz 

wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie. 

 Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku  

i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. W przypadku złożenia 

biznesplanu w formie skanu konieczne jest dostarczenie oryginału biznesplanu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia opublikowania listy zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 

nie będą rozpatrywane. 

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia w dwóch egzemplarzach: 

1) Biznesplanu (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) wraz  

z wymaganymi załącznikami tj.: 

a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin 

szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań  

z doradcą zawodowym podczas rekrutacji – KOPIA, 

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 / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych) – ORYGINAŁ, 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 

do Regulaminu przyznawania środków finansowych) – ORYGINAŁ, 
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d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji 

biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz 

wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) 

(Załącznik nr 7a do Regulaminu przyznawania środków finansowych) – ORYGINAŁ, 

e) dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. 

certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, listy referencyjne itp.) – 

KOPIE, 

f) oświadczenia Uczestnika Projektu (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków 

finansowych) – ORYGINAŁ. 

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego 

biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień, inne. 

 

2) Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego (Załącznik nr 9 do Regulaminu 

przyznawania środków finansowych) wraz z załącznikami: 

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 lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu) – ORYGINAŁ,  

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 

do niniejszego Regulaminu) – ORYGINAŁ, 

c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na 

składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7b do niniejszego Regulaminu) – 

ORYGINAŁ, 

d) obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu 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 

(załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu) – ORYGINAŁ. 

 

Wymogi formalne zobowiązują do zachowania następujących zasad: 

1. Biznesplany, wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku 

polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed 

złożeniem biznesplan/wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach 

przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób 

uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 

2. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie 

dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi 

błąd formalny.  

3. Załączniki wymagane do biznesplanu/wniosku stanowiące kopie dokumentów powinny 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo 

potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą 

„potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za 
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zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu 

wielostronicowego.  

4. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu/wniosku oraz załączników, 

usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. 

5. W przypadku składania Biznesplanu/Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do 

biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: 

 

6. W przypadku uchybień formalnych uczestnik/uczestniczka projektu będzie wzywany/a 

do uzupełnienia/korekty dokumentów 

Imię i Nazwisko  
Uczestnika/Uczestniczki projektu 
Nazwa przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) 
Adres 
 
 

Biznesplan w ramach projektu 
„Firma z POWEREM!” 

Wniosek o wsparcie pomostowe do projektu 
„Firma z POWEREM!” 

 
 

Edycja I 
 

 
 
Bełchatowsko Kleszczowski Park  
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. 
Ul. Ciepłownicza 5 
97-400 Bełchatów 

 
 


