
                                                                                     
 
 

Obowiązuje od dnia 01 czerwca 2019 r. 

 
 

Załącznik nr 01 A 
WNIOSEK O UDZIELENIE MIKROPOŻYCZKI 

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Wnioskuję o udzielenie: MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 
 

I DANE O WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko 

Imię (imiona)  

Nazwisko (nazwiska) 
 

2. Adres zamieszkania 

Miejscowość  

Ulica i nr domu, 
mieszkania 

 Kod pocztowy __ __ - __ __ __ 

Gmina  Powiat  

Województwo  

Nr telefonu  Adres email  

3. Adres zameldowania 

Miejscowość  

Ulica i nr domu, 
mieszkania 

 Kod pocztowy __ __ - __ __ __ 

Gmina  Powiat  

Województwo  

Nr telefonu  Adres email  

 

II STATUS WNIOSKODAWCY (status Wnioskodawcy musi zostać potwierdzony stosownym 
dokumentem pozwalającym w ocenie Pożyczkodawcy na jego prawidłową weryfikację) 

I. Jestem osobą poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej będącą: 
(wybrać właściwe pozycje poniżej) 

1.  osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy 

2.  osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy 

3.  osobą bierną zawodowo 

i należącą do następującej grupy: 

a)  osobą w wieku 50 lat i więcej 

b)  kobietą 

c)  osobą z niepełnosprawnością 
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d)  osobą długotrwale bezrobotną 
[młodzież (do 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,  
dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy] 

e)  osobą o niskich kwalifikacjach 
[osoby posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym] 

Posiadam wykształcenie: 
(proszę zaznaczyć właściwe) 

wyższe 
 

 

policealne 
 

 

ponadgimnazjalne 
 

 

gimnazjalne 
 

 

podstawowe 
 

 

brak wykształcenia 
 

 

II.  Jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 
osobą młodą w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne w PUP 

III.  Jestem osobą w wieku 30 lat i więcej należącą do poniższej grupy docelowej: 

a)  osobą odchodzącą z rolnictwa i ich rodziny, 

b)  osobą ubogą pracującą, 

c)  osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki 
miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, 

d)  imigrantem, 

e)  reemigrantem, 

f)  bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej. 

Informacje dodatkowe (proszę poniżej wpisać jaki rodzaj działalności gospodarczej chce Pani/Pan prowadzić, jaki rodzaj 
PKD działalności gospodarczej, cel na jaki ma być przeznaczona pożyczka) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prowadziłem/am kiedyś działalność gospodarczą? 
                    TAK                                   NIE 

Jeśli tak, proszę podać datę zamknięcia działalności 
 

________________ 
                     (DD-MM-RRRR) 

Czy obecnie prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą? 
    TAK                                NIE 
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III HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI 

L.p. 
Wyszczególnienie - rodzaj 
nakładów inwestycyjnych 

Nakłady 
inwestycyjne z 

wkładu własnego 
Wnioskodawcy w 
złotych (brutto) 

Nakłady inwestycyjne z 
przyznanej pożyczki 
w złotych (brutto)  

Suma kolumn  
C+D 

A B C D E = C+D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

RAZEM    

IV PLAN FINANSOWY – ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI: 

L.p. źródła finansowania Kwota brutto w złotych uwagi 

1 
Ze środków własnych  
- gotówka, kredyt bankowy (przedstawić wyciąg 
bankowy) 

  

2. Z pożyczki   

Razem   

 

V WNIOSKOWANA KWOTA, OKRES SPŁATY POŻYCZKI, PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE  

1. Wnioskowana kwota pożyczki  

Wnioskuję o przyznanie mi pożyczki w wysokości złotych: ……………………………………………………………………………. 

słownie złotych: 

2. Wnioskowany okres spłaty - wybrać odpowiednią pożyczkę 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – spłata wyniesie: ……………………………………………… miesięcy  
(maksymalnie do 84 miesięcy) 

3. Bank Wnioskodawcy 

Nazwa banku Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………. 

nr rachunku Wnioskodawcy:   _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

4. Rodzaje zabezpieczenia 

Jako zabezpieczenie podstawowe kwoty pożyczki wraz z odsetkami proponuję (zaznaczyć właściwe): 

 Weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową – OBLIGATORYJNIE!!! 

Jako zabezpieczenie dodatkowe kwoty pożyczki wraz z odsetkami proponuję (zaznaczyć właściwe): 

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych wraz z deklaracją wekslową następujących osób (wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL, stan cywilny)  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. …………………………………………………………………………………………………………  

 

Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (wpisać rodzaj nieruchomości, powierzchnia, nr księgi Wieczystej, 
wartość nieruchomości udokumentowana operatem szacunkowym lub innym dokumentem): 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Blokada środków pieniężnych (wpisać wartość blokady, nazwa banku, nr rachunku bankowego):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Gwarancja bankowa (jaki bank?): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zastaw / przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (wpisać nazwa, rok produkcji, wartość 
udokumentowana fakturą lub innym dokumentem): 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………... 
                 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne (proszę wpisać jakie?)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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DEFINICJE:  

1. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za 
osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się 
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 
świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która 
osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która 
spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną; 

2. Osoba bierna zawodowo – osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 
bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści 
się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne; 

3. Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 
U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.); 

4. Osoby długotrwale bezrobotne – definicja różni się w zależności od wieku: 
a) młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), 
b) dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy); 

5. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową 
Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Osoby przystępujące do projektu 
należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w 
dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj.: 
a) programy w ramach poziomu ISCED 1 – wykształcenie podstawowe – ma na celu przekazywanie uczniom 

podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) 
oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i 
społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie 
podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom 
kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą 
mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

b) programy w ramach poziomu ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne – służy rozwojowi umiejętności nabytych na 
poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe 
życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie 
są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do 
szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1. 
Uczniowie przystępują do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. Osoby przystępujące 
do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, 
którzy nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku 
obowiązku szkolnego. 

c) programy w ramach poziomu ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne – ma na celu uzupełnienie wykształcenia 
średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem 
życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub 
mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

6. Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia 
się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 

7. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), 
zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na 
podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS); 

8. Osoba pracująca – osoba w wieku 15 lat i więcej, które wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie 
zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub prowadząca działalność na własny rachunek, która 
chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie; 

9. Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej(ustalanej na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z 
wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w 
oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu; 
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10. Reemigranci – obywatele Polski, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 
zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są 
również repatrianci; 

11. Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. 
zm.); 

VI OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 

Oświadczenia Wnioskodawcy (należy wybrać TAK lub NIE oraz podpisać) 
 

TAK 
 

NIE 
 

Podpis 
 

Wnioskodawca nie jest podmiotem, w stosunku do którego Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i 
pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy 
też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację operacji 
polegającej na wdrożeniu i realizacji Instrumentów Finansowych? 

 

 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/ny, że: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca tj. 
Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34 oraz Ministerstwo Rozwoju 
z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych 
w ramach Umowy Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy: 
„Mikropożyczka” Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie 00-955, Al. Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu tj. Koszalińskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8, 
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 
kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.,                         
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). Niezbędność 
przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych, 
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 
c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str.1). 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytucja Zarządzająca tj. Województwo 
Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z 
siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34 oraz Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-
926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych w ramach Umowy 
Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy: „Mikropożyczka”, „Pożyczka 
Obrotowo Inwestycyjna” Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie 00-955, Al. Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu tj. Koszalińskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216,  
ul. Przemysłowa 8, 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028, 
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r. 
 
 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu 
zawarcia umowy lub spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,   
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania, 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

Wnioskodawca w przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie dopuści do 
nakładania się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych 
funduszy, programów środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł pomocy 
krajowej lub zagranicznej. 

   

Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego 
lub unijnego. 

   

Wnioskodawca nie jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (jeżeli Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis). 

   

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

   

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną nie został/a prawomocnie skazana/y za przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 
bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej 
lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz osoby będące członkami organów 
zarządzających bądź wspólnikami reprezentowanego przez mnie podmiotu zostały prawomocnie 
skazana za powyższe przestępstwa. 

 
 

 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową przez Koszalińską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A., a także na ich udostępnianie innym podmiotom, w szczególności 
Instytucji Zarządzającej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom administracji publicznej, 
a w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z przepisami 
prawa. 

   

Nie otrzymałem/am środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

   

Jestem osobą fizyczną zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.  

   

Zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

   

Zobowiązuję się do wydatkowania środków pieniężnych otrzymanych z udzielonej mi pożyczki 
zgodnie z jej przeznaczeniem.  

   

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych 
dokumentach są prawdziwe oraz zapoznałem/liśmy się z Regulaminem udzielania pożyczek w 
ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka. 

 

 

 

 

 

 

- W przypadku otrzymania pożyczki, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanego Zestawienia otrzymanej 
pomocy de minimis, jeżeli po złożeniu niniejszego wniosku, a przed dniem podpisania umowy pożyczki, otrzyma pomoc de 
minimis.   

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do parafowania każdej zapisanej strony wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość (data: dd-mm-rrrr) Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 
   


