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WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
(BIZNESPLAN) ORAZ O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA 

POMOSTOWEGO  
 

Priorytet IX RPO WSL – Włączenie społeczne 

Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe 
 

 

 

CZĘŚĆ I 

 

Projekt: „JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018-2023” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Umowa o dofinansowanie projektu numer UDA-RPSL.09.03.01-24-0031/18-00. 

 

 

Wniosek Beneficjenta Pomocy  

 

Numer    .................................................................... 

        

Data i miejsce złożenia  .................................................................... 
wypełnia  Beneficjent (operator wsparcia finansowego) 
 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

Dane uczestników projektu: 

 

 

Nazwa   ……………………………………………………………….. 

 

Adres   ………………………………………………………………... 

 

Numer telefonu ……………………………………………………………...… 

 

Adres mailowy …………………………………………………...…………… 
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Wnoszę o przyznanie środków finansowych na: 

 tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy (patrz § 4 

Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-

2023 wersja 2), 

 tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (zgodnie z zapisami § 5 

Regulaminu), 

 tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych 

podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (zgodnie z zapisami  

§ 5 Regulaminu), 

 

zgodnie z załączonym: BIZNESPLANEM (wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym dot. wsparcia 

finansowego) stanowiącym  integralną cześć wniosku o przyznanie środków finansowych. 

 

Wnoszę o przyznanie wsparcia finansowego na łączną kwotę w wysokości netto: 

 

……………...................................PLN (słownie:.................................................................złotych). 

 

Wnioskowana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie wsparcia 

finansowego: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany/na wnioskuję o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie: 

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

(nazwa/ planowana nazwa przedsiębiorstwa społecznego). 

W przedsiębiorstwie społecznym zostaną zatrudnione osoby: 

Lp. Imię i nazwisko nowo zatrudnianego pracownika  Kwota wnioskowana 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Razem 
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□ Przedsiębiorstwo Społeczne ubiega się o podstawowe wsparcie pomostowe na osoby: 

         

Lp. Imię i nazwisko nowo zatrudnianego pracownika  Kwota wnioskowana 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Razem 

 

Wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę netto w wysokości 

 

 .......................................PLN (słownie:......................................................złotych),       

 

zgodnie z  załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym dot. podstawowego wsparcia 

pomostowego. 

 

Jednocześnie wnoszę o wypłatę podstawowego wsparcia pomostowego w  następujący sposób: 

 

 ilość rat ...................................... 

 

 wysokość każdej z rat w PLN............................... (słownie...................................... złotych) 

 

 w okresie od dnia .......................................do dnia ........................................ . 

 

 

 

Wnioskowana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie podstawowego 

wsparcia pomostowego:  

 

…………………………………………………………………………………  
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CZĘŚĆ III 

 
BIZNESPLAN 

oraz PLAN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

 
Dokument musi być podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie  

przez Wnioskodawcę.  

 

1) DANE WNIOSKODAWCY  

 
 

Dane osobowe 

1. Nazwa Wnioskodawcy  

 

 

2. Miejsce zameldowania/siedziba, 

telefon, e-mail   

 

 

 

3. Adres do korespondencji  

 

 

4. Pesel/NIP  
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2) CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
  

Opis planowanego przedsięwzięcia 

1. Planowany termin rozpoczęcia 

działalności 

 

 

2. Miejsce prowadzenia działalności 

(adres i krótki opis miejsca) 

 

 

 

 

 

3. Charakterystyka planowanego 

przedsięwzięcia: 

− opis działalności (przedmiot, zakres  

i obszar); 

− opis produktu / usług; 

− potencjalni odbiorcy produktu lub 

usług oraz sposoby dotarcia do 

odbiorców; 

− charakterystyka rynku i konkurencji; 

− opis kwalifikacji i statusu osób 

planowanych do zatrudnienia oraz 

planowanej kadry zarządzającej; 

− opis planowanych do utworzenia 

stanowisk oraz zadań w ramach 

utworzonych miejsc pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Posiadane środki finansowe/techniczne/ 

potrzebne do prowadzenia działalności 

w formie przedsiębiorstwa społecznego. 
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5. Wielowariantowość prowadzonej 

działalności w formie przedsiębiorstwa 

społecznego (możliwość rozszerzenia 

profilu działalności). 

 

 

 

Szczegółowe uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem  

dot. wsparcia finansowego: 

 

Lp. Kategoria kosztów Uzasadnienie 
Parametry techniczne i jakościowe  

(jeśli dotyczy)  

1.    

2.    

3.    

…    
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3) HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
 

dotyczy wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań 

kwalifikowanych: 

Od dd/mm/rr:  

Do dd/mm/rr: 

Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego proszę uwzględnić koszty kwalifikowane jako koszty NETTO. 

 

Plan wdrożenia 

działań 

Planowany 

termin 

poniesienia 

wydatków 

od mm/rr 

do mm/rr 

Lista szczegółowa wydatków kwalifikowanych 

Koszt 

jednostkowy 

w PLN 

Ilość jednostek/ 

Sztuk planowanych 

do zakupu 

Planowany łączny 

koszt kwalifikowany 

w PLN 

Działanie nr 1 

(należy opisać 

zakres 

działania)  

     

     

     

 Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 1  

Działanie nr n 

(należy opisać 

zakres 

działania) 

     

     

     

 Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr n  

Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n) ......................................... PLN 

Oczekiwana wielkość wsparcia  ....................................... PLN 
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4) KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI   

 

Uczestnicy projektu (beneficjenci pomocy) rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na tworzenie 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w kwotach netto bez względu na fakt, czy są 

płatnikami podatku VAT czy też nie. 

 

 

  

 

KWOTA 

wydatków ogółem 

W tym: 

 

w ramach wnioskowanej 

kwoty 

 

w ramach środków własnych 

i innych źródeł 

Środki na podjęcie 

działalności w formie 

przedsiębiorstwa 

społecznego 

 

 

  

 

 

5) ANALIZA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH  

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rachunek zysków i strat  

Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne 

dane. 

Pozycja Rok w którym została założona działalność 

w formie przedsiębiorstwa społecznego (n) 

 

 

Rok n + 1 

 

 

Rok n + 2 
ogółem I 

kwartał 

II 

kwartał 

III 

kwartał 

IV 

kwartał 

PRZYCHODY (brutto) 

1.1 z działalności handlowej         

1.2 z działalności produkcyjnej         

1.3 z działalności usługowej         
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1.4 spłaty należności        

1.5 inne (należy wymienić inne 

przychody) 

       

1. RAZEM PRZYCHODY        

KOSZTY (brutto) 

2.1 zakupy towarów        

2.2 zakupy surowców / 

materiałów  

       

2.3 wynagrodzenie pracowników         

2.4 narzuty na wynagrodzenie         

2.5 czynsz        

2.6 transport         

2.7 energia, co, gaz, woda        

2.8 usługi obce        

2.9 podatki lokalne        

2.10 reklama         

2.11 ubezpieczenia rzeczowe         

2.12 koszty administracyjne 

i telekom. 

       

2.13 leasing         

2.14 inne koszty        

2.15 odsetki od kredytów         

2.16 amortyzacja         

2. RAZEM KOSZTY        

3. ZYSK BRUTTO (1-2)         

4. PODATEK DOCHODOWY        

5. ZYSK NETTO (3-4)        
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Komentarz do ujęcia liczbowego/ Uzasadnienie/ Wyjaśnienia/ Obliczenia 

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

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

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

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

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

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

 

 

6) PROGNOZA PRZYCHODÓW Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI  

 

 

L.p. 

Produkt 

lub usługa 

 

Rocznie 

 

Kwartał I 

 

Kwartał II 

 

Kwartał III 

 

Kwartał IV 

  Ilość  Wartość 

sprzedaży 

Ilość  Wartość 

sprzedaży 

Ilość  Wartość 

sprzedaży 

Ilość  Wartość 

sprzedaży 

Ilość  Wartość 

sprzedaży 

1.            

2.            

…            

 SUMA           

 Uzasadnienie 

zmian 

     

 

Komentarz do ujęcia liczbowego: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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7) ANALIZA SWOT 

Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek?  

Proszę przeprowadzić analizę SWOT 

 

Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono stwarza.                      

To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie „S”                       

– to silne strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji, „W” – to słabe strony 

działania firmy, „O” – to szanse rozwoju, „T” – to trudności i bariery dla działania i rozwoju firmy: 

 

S-strong (mocne strony) W-weak (słabe strony) 

  

  

  

  

  

  

  

  

O-opportunity (szanse) T-threat (zagrożenia) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Analizę prosimy przeprowadzić według poniższych wskazówek: 

1. Mocne strony – wewnętrzne czynniki pozytywne - należy wymienić m. in. atuty swojego 

pomysłu, zalety proponowanych towarów/usług, charakterystyczne cechy, które odróżniają 

planowaną działalność od innych podobnych, własne umiejętności, które są niezbędne dla 

powodzenia przedsięwzięcia.  
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2. Słabe strony – wewnętrzne czynniki negatywne - należy wymienić m. in. czynniki, które 

stanowią o przewadze konkurencji, elementy, które powinny zostać usprawnione, błędy których 

należałoby się wystrzegać w przyszłości, ograniczenia wynikające z małych zasobów 

lub niedostatecznych kwalifikacji. 

3. Szanse – zewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m.in. zjawiska i tendencje 

w otoczeniu, które, gdy odpowiednio wykorzystane, staną się impulsem do rozwoju, szanse 

wynikające z rozwoju technologii, ze struktury rynku pracy, struktury społeczeństwa, zmian 

w stylu życia, wzorów społecznych, rządowej oraz samorządowej polityki gospodarczej 

i finansowej. 

4. Zagrożenia – zewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. bariery rozwoju firmy 

wynikające np. z sytuacji makro i mikroekonomicznej, utrudnienia wynikające z przewagi 

konkurencji, zmiennych warunków na rynku towarów/usług, przeszkody wynikające z sytuacji 

politycznej i gospodarczej kraju, Europy, świata. 

 

Realistyczna analiza ww. czynników pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią osiągnięcie 

dwóch głównych celów: 

→ wykorzystanie w pełni mocnych stron i pojawiających się szans; 

→ ograniczenie słabych stron i skutków zewnętrznych zagrożeń. 

Dodatkowe wyjaśnienia : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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8) PLAN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

 

1. Należy wskazać m.in. terminy i zakres podejmowanych działań w okresie minimum pierwszych 

12 miesięcy prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2. Należy opisać sytuację finansową planowanej działalności, opisać przyczyny problemów 

z płynnością finansową oraz wykazać w jaki sposób fakt otrzymania wsparcia pomostowego 

przyczyni się do odzyskania płynności finansowej (dotyczy planowanej działalności w formie 

przedsiębiorstwa społecznego) 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.……………………………………………………………………………………………………… 
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9) HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY 
 

dotyczy podstawowego wsparcia pomostowego 

 

 
Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań 

kwalifikowanych: 

Od dd/mm/rr:  

Do dd/mm/rr: 

Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego proszę uwzględnić koszty kwalifikowane jako koszty NETTO. 

 

Plan wdrożenia 

działań 

Planowany 

termin 

poniesienia 

wydatków 

od mm/rr 

do mm/rr 

Lista szczegółowa wydatków kwalifikowanych 

Koszt 

jednostkowy 

w PLN 

Ilość jednostek/ 

Sztuk planowanych 

do zakupu 

Planowany łączny 

koszt kwalifikowany 

w PLN 

Działanie nr 1 

(należy opisać 

zakres 

działania)  

     

     

     

 Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 1  

Działanie nr n 

(należy opisać 

zakres 

działania) 

     

     

     

 Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr n  

Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n) ......................................... PLN 

Oczekiwana wielkość wsparcia  ....................................... PLN 
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WIARYGODNOŚĆ POWYŻSZYCH DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM: 

 

Podpis Wnioskodawcy:       Data, miejscowość: 

 

 

Załączniki: 

 

Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty1: 

 

 statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego; 

 oświadczenie o kwalifikowalności VAT; 

 oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy osób fizycznych, które posiadały zarejestrowaną 

działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu); 

 oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków 

Funduszu Pracy, PFRON, POKL, RPO na założenie spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie 

osób, o których mowa we Wniosku o przyznanie środków finansowych - biznesplan oraz                      

o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego; 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;  

 oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się 

przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego 

niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych; 

 zaświadczenia/oświadczenia osób fizycznych zakładających spółdzielnię socjalną 

o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu; 

Osoby prawne składają dodatkowo: 

 zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie 
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przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu; 

 oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym 

i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy 

de minimis;  

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

 lista osób planowanych do zatrudnienia w PS; 

 oświadczenia osób planowanych do zatrudnienia o spełnianiu dodatkowych przesłanek zgodnie z 

§ 4 Regulaminu; 

 deklaracje uczestnictwa w projekcie JOWES osób planowanych do zatrudnienia; 

 w przypadku podmiotu ekonomii społecznej planującego przekształcenie w przedsiębiorstwo 

społeczne, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek bycia PS po zatrudnieniu pracowników 

i otrzymaniu wsparcia finansowego w Projekcie oraz odpis KRS świadczący o zarejestrowaniu 

działalności gospodarczej lub odpis z innego rejestru zgodnie z definicją przedsiębiorstwa 

społecznego (odpis należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia 

finansowego) lub dokumenty świadczące o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej 

pożytku publicznego; 

 w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych: oświadczenie o byciu PS oraz 

sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):  bilans/ 

uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące lub zestawienie 

przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 * Niepotrzebne skreślić. 


