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   Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków 

 

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 
 
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „STARTER – Młodzi 
w biznesie” (POWR.01.02.01-04-0002/21) 

 

Nr wniosku  

Data i miejsce złożenia wniosku  

Dane Uczestnika projektu (nazwa, adres, nr 

telefonu) 
 

Dane Beneficjenta (nazwa, adres, nr telefonu)  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.)  

wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie: 

 

– comiesięcznej pomocy w wysokości1……………………….….. zł (słownie: ………………………….. złotych) 

wypłacanej w okresie od dnia………………….. do dnia …………………. Okres określony powyżej  

nie przekracza łącznie ….. miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty2: 

                                                           
1 Wysokość finansowego wsparcia pomostowego nie może być wyższa niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do IP. 
2 W przypadku, gdy załączniki były przedkładane przy wnioskowaniu o otrzymanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, przedmiotowe załączniki należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy ich treść uległa zmianie 
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1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, 

2. biznesplan, 

3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do 

projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych 

źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza 

równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 

zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 

euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy / oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de 

minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w 

poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, 

wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, 

4. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, 

5. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki 

na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych), 

6. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo 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 (zał. 8 do Regulaminu przyznawania 

środków). 

       

 

                                                                          ……..…………………………………………………………. 

       czytelny podpis Uczestnika projektu 

 

 Klauzula informacyjna RODO 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

                                                           
(nie dotyczy formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).  
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z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Skłodowskiej-Curie 41, www.iph.torun.pl, 

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl. 

2) W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się: 

 − listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, 

 − przez e-mail: biuro@iph.torun.pl. 

3) Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem formularza rekrutacyjnego będą 

przetwarzane w następujących celach: 

 − prowadzenie procesu przyznawania uczestnikom projektu dofinansowania w postaci 

pomostowego wsparcia finansowego, 

 − ocena formalna i merytoryczna wniosku o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego 

złożonego przez uczestnika projektu, 

 − kontakt w celu poinformowania o wynikach przyznawania pomostowego wsparcia 

finansowego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 − niezbędność do przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacji do projektu (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), 

 − niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia poprawnego 

formalnie formularza rekrutacyjnego. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 − podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

 − organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

mailto:biuro@iph.torun.pl
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8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 − okres realizacji projektu, 

 − przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, 

 − okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

 − dostępu do swoich danych osobowych, 

 − żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

 − żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 − żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 − wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, 

 − przenoszenia swoich danych osobowych, 

 − wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 
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.......................................    ….............................................. 

   (miejscowość, data)     (podpis uczestnika projektu) 

 
 


