
 

 

Projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany przez Agencje Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na 

podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Rzeszowie w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa I Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 w ramach projektu "Pakiet na start dla MŁODYCH”  

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

I. TERMIN NABORU 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA 

POMOSTOWEGO w ramach projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH". 

Nabór będzie prowadzony w dniach od 28.10.2021 r. do 15.11.2021 r.   

II. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O WSPARCIE  

 

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 

• Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej 

oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”. 

• Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym  

i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej 

otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis - Załącznik nr 6 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej 

oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” 

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 8 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej 

oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” 

• Zestawienie planowanych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego - Załącznik 

nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu 

• Oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych 

wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, (dot. osób z 

niepełnosprawnością) - Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na 

założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu. 

 



 

 

Projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany przez Agencje Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na 

podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Rzeszowie w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa I Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

Uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z 

wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w §1 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”.  

• Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” 

S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, w godz. 7.00-15.00. 

• Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

• W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość 

przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie 

adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.  

• Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail pakietnastart@marr.com.pl . Dokumenty takie muszą być 

przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.  

W przypadku składania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji papierowej należy 

złożyć go do Biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: 

 

Szczegółowe zasady składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały 

określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”. 

 

Sposób wypełnienia dokumentów: 

• Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane 

wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie 

własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej 

stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację 

(dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko 

we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). 

• Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie 

jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.  

mailto:pakietnastart@marr.com.pl


 

 

Projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany przez Agencje Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na 

podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Rzeszowie w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa I Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis 

Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub 

„potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu 

wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o wsparcie pomostowe znajdują się w 

Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

• Obowiązują Państwa dokumenty znajdują się na stronie https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

zamieszczone pod tytułem „DOKUMENTY REKRUTACYJNE OBOWIĄZUJĄCE DLA I NABORU”  

• Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” wraz  

z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” 

wraz z załącznikami znajdują się na stronie https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

• Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego należy pobrać ze strony 

https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

• Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem: https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

• Informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy: 

Alina Stryjnik, tel. 797 600 308, e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl  

Karolina Lewicka, tel. 727 003 884, e-mail: karolina_lewicka@marr.com.pl 
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