
 

 Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020. 

 

Ostróda, dnia 26.03.2020 

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT” Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE PRZY 

ULICY JANA III SOBIESKIEGO 3C/57 OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/DNB6/2020/III NA 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

PRZEDŁUZONEGO DLA UCZESTNIKÓW III TURY. 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 

Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia, projekt: „Drogowskaz na biznes 6”, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0003/17-00 

 

Nabór wniosków o wparcie pomostowe prowadzony będzie w dniach 15.04.2020-16.04.2020 w godz. 7:00-

15:00. 

 

Dokumenty (w 2 egzemplarzach - wniosek wraz z załącznikami) należy składać tylko i wyłącznie 

LISTOWNIE (liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu) w biurze projektu, tj. Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda 

 

Na realizację wsparcia pomostowego przewidziana jest kwota: 331 200,00 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 600 zł./m-c przez okres nie dłuższy niż  6 miesięcy 

kalendarzowych. Okres ten, nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o 

udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego podstawowego. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu www.dnb6.atut.org.pl 

 

Należy złożyć: 

1) Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego  

2) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis  

3) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, 

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

5) Kserokopie zaświadczeń o otrzymaniu pomocy de mini mis 

6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
(wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed składaniem dokumentów) 

7) Zaświadczenie z US o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed 
składaniem dokumentów) 

8) Osiągnięte przychody i koszty w formie tabelarycznej za okres ostatnich 6 miesięcy (na wzorze własnym). 
 

Zarówno wniosek jak i załączniki należy złożyć w 2 oryginalnych egzemplarzach., każdą stronę wniosku 

należy zaparafować. W przypadku kserokopii dokumentów Kopie załączonych dokumentów winny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta poprzez opatrzenie każdej strony kopii 

dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem" datą oraz własnoręcznym podpisem.  

 


