WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku Wn-O (działalność gospodarcza lub rolnicza)
Nazwa załącznika

Załączono:
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności pozwalających na
zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności
Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności pozwalających na
zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i innymi kontrahentami
Dokument potwierdzający wysokość mojego wkładu własnego
Dokument potwierdzający niepełnosprawność
Kserokopia
dokumentu
informującego
o
uprawnieniach
i kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy (np. świadectwo
szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
zawodowego itp.)
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status
osoby pozostającej bez pracy oraz fakt niekorzystania ze środków na
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku
Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,
w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.
Kserokopie pozyskanych zezwoleń, koncesji, licencji. itp.
Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu
zależnym) nieruchomości rolnej

(samoistnym lub

Zaświadczenie z urzędu gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku
rolnym (w odniesieniu do działalności rolniczej), lub wygaśnięcia
obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym zadłużeniu pod rygorem
przewidzianym art. 233 § 1 K.K (w załączeniu)
Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
przyznającej środki
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
do prowadzenia planowanej działalności (w załączeniu)
Dokumenty dotyczące zabezpieczenia środków:
1) Informacja dotycząca Poręczyciela
oraz
2) zaświadczenie z zakładu pracy (w załączeniu) lub w przypadku
działalności gospodarczej ostatnie zeznanie roczne (formularz PIT
złożony do Urzędu Skarbowego).

Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie
obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe;
informacja o innej pomocy publicznej dotycząca tych samych kosztów
kwalifikowalnych
Formularz Dane uzupełniające

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku Wn-O (spółdzielnia socjalna).

Nazwa załącznika
Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności..
Kserokopia dokumentu informującego o kwalifikacjach zawodowych
wnioskodawcy (np. świadectwo szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie
o ukończeniu kursu zawodowego itp.)..
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby
pozostającej bez pracy oraz fakt niekorzystania ze środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy..
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku..
Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym
ma być prowadzona działalność gospodarcza.
Kserokopie pozyskanych zezwoleń, koncesji, licencji. itp.
Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym)
nieruchomości rolnej
Zaświadczenie z urzędu gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku rolnym
(w odniesieniu do działalności rolniczej), lub wygaśnięcia obowiązku
podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej co
najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym zadłużeniu pod rygorem
przewidzianym art. 233 § 1 K.K. (w załączeniu)
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
prowadzenia planowanej działalności (w załączeniu)
Dokumenty dotyczące zabezpieczenia środków:
3) Informacja dotycząca Poręczyciela
oraz
4) zaświadczenie z zakładu pracy (w załączeniu) lub w przypadku
działalności gospodarczej ostatnie zeznanie roczne (formularz PIT
złożony do Urzędu Skarbowego).
Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym
bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe;
informacja o innej pomocy publicznej dotycząca tych samych kosztów
kwalifikowalnych

Załączono:
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o
niepełnosprawnej do spółdzielni socjalnej jako członka.

przyjęciu

osoby

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne
1 miesiąc)
Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez
spółdzielnię socjalną z podatkami (ważne 3 miesiące).
Kserokopia aktualnego
(ważny 3 miesiące).

odpisu

Formularz Dane uzupełniające

z

Krajowego

Rejestru

Sądowego

