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Dokumenty do złożenia łącznie z wnioskiem Wn-O:
(2018r.)
1.
Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2.
Plan przedsięwzięcia gospodarczego.
3.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, przy czym:
a) w przypadku otrzymania w przeszłości pomocy publicznej lub pomocy de minimis do wypełnionego
i podpisanego powołanego Formularza należy dołączyć kserokopie zaświadczeń o otrzymanej
pomocy de minimis,
b) w przypadku nieotrzymania nigdy pomocy publicznej ani pomocy de minimis wypełnienie części A,
C, D i E oraz podpisanie powołanego Formularza.
4.
Curriculum Vitae (CV) Wnioskodawcy.
5.
Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość prowadzenia
planowanej działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.
6.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane predyspozycje zawodowe do
prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, które nie zostały okazane w czasie rejestracji
Osoby Niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, w tym dotyczące:
wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych uprawnień, zezwoleń, certyfikatów,
licencji, odbytych kursów, szkoleń.
7.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego
brak ustawowej wspólności majątkowej
małżeńskiej.
8.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we wcześniejszym okresie –
zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej bądź jej zawieszeniu lub wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
9.
Kserokopie dokumentów potwierdzających zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej
w danym miejscu oraz stan prawny miejsca, w którym Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność
gospodarczą, przy czym:
a) w przypadku posiadania własnej nieruchomości (działka, budynek, lokal) - aktualny odpis z Księgi
Wieczystej lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
b) w przypadku wynajęcia/ użyczenia/ udostępnienia nieruchomości – kserokopia umowy najmu/
dzierżawy/ użyczenia lokalu, umowy przedwstępnej (Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku
Wnioskodawca składa w Urzędzie kserokopię aktualnej umowy najmu/ dzierżawy/ użyczenia).
10.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie / otrzymanie w użyczenie środka
transportu.
11.
Stosowne dokumenty do wskazanej we wniosku Wn-O i Planie przedsięwzięcia
gospodarczego formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, przy czym:
a)
w przypadku wyboru poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym – oświadczenia
poręczycieli na druku Urzędu (Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Wnioskodawca składa w
Urzędzie zaświadczenia poręczycieli o zatrudnieniu i dochodach),
b)
w przypadku wyboru blokady środków na rachunku bankowym – oświadczenie o wysokości
proponowanego zabezpieczenia oraz zaświadczenie z banku o rachunku, na którym zostanie
ustanowiona blokada.
12.
Inne dokumenty mające związek z planowaną działalnością gospodarczą np. deklaracje
współpracy, listy intencyjne, porozumienia, umowy, wstępne zamówienia, promesy itp.
UWAGA: Załączone kserokopie dokumentów Wnioskodawca każdorazowo potwierdza za
zgodność z oryginałem (własnoręczny podpis i data).

