Zał./SZJ/80

Data wpływu ………………………….
Sprawa nr …………………………….
Dane wnioskodawcy:
………………………………………..
(nazwisko i imię)

………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………..
………………………………………..
(adres)
Prezydent Miasta Szczecin
za pośrednictwem
Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Szczecinie

WNIOSEK
o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego
W związku z podpisaniem w dniu …………………… umowy …………………..……
………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………...………
(podać pełną nazwę i adres kredytodawcy)
na zaciągnięcie kredytu bankowego związanego z kontynuacją działalności
gospodarczej lub rolniczej
wnioskuję
o

przyznanie

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania zaciągniętego
kredytu,

przez

okres

od

miesiąca

…………………………

do

miesiąca

…………..……. bieżącego roku, w kwocie ………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………….. złotych).
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Oświadczam, że:
– nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
– nie zalegam z płatnością obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne,
– nie zalegam z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych,
– nie korzystałem(am) z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
– nie

otrzymałem(am)

bezzwrotnych środków

na podjęcie

działalności

gospodarczej lub rolniczej albo prowadziłem(łam) tę działalność co najmniej przez
24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel .
Jednocześnie informuję, że zatrudniam …….. pracowników, w tym ……… osób
niepełnosprawnych.
……………………………………..
podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy załączyć:
 dokument poświadczający formę prawną wnioskodawcy (wpis do CEIDG lub
odpis z KRS),
 kopię umowy kredytowej, z której wynika przeznaczenie kredytu (pozostającego w
związku z kontynuowaną działalnością) oraz oryginał umowy do wglądu,
 informację z banku o bieżącym spłacaniu kredytu, aktualnym zadłużeniu,
wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności*,
 ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;
 zaświadczenia o pomocy de minimis jaką wnioskodawca otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W odniesieniu do beneficjentów wznawiających wnioski, przy braku dokumentu wystawionego
przez bank, oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu i aktualności harmonogramu spłaty
kredytu
*
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