Załączniki wymagane do wniosku:
w tym wymienione na str. 8/8 wniosku Wn-O:
–

Zał. Nr 1 dotyczy opisu pola na str.2/8 (Czy podjęcie planowanej działalności będzie oznaczało
powstanie nowej działalności gospodarczej, rolniczej albo spółdzielni socjalnej);

–

Zał. Nr 2 dotyczy odpowiednio opisu pola na str. 4/8 (Które czynności pozwalają na zapoznanie
potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności …);

–

Zał. Nr 3 dotyczy odpowiednio opisu pola na str. 3/8 i 4/8 (Proszę opisać czynności podjęte
przed dniem złożenia wniosku …);

–

Zał. Nr 4 dotyczy opisu pola na str. 3/8 (Planowane miejsce prowadzenia działalności …)

–

Zał. Nr 5 dotyczy kwoty wpisanej na stronie 7/8 po słowach „oraz sfinansuje wydatki w łącznej
kwocie …..”;

–

Zał. Nr 6 dotyczy odpowiednio opisu pól na str. 5/8 ( „Posiada wykształcenie ….” i/lub Czy
ukończyła Pani/Pan kursy lub szkolenia …);

–

Zał. Nr 7 dotyczy odpowiednio opisu pól na str. 5/8 i 6/8 („Nigdy nie byłam/byłem zatrudniony
….. „ i/lub „Czy ma Pani/Pan doświadczenie lub umiejętności przydatne do wykonywania
czynności w planowanej działalności? …..”);

–

Zał. Nr 8 dotyczy pkt 2. Oświadczenia końcowe na str. 8/8;

w tym dodatkowe:
–

Zał. Nr 9 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przez administratora
danych – PCPR w Żywcu – Proszę uzupełnić dane na stronie 8/8 (Informacja adresata
dotycząca danych osobowych);

–

Zał. Nr 10 Oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
była/nie była prowadzona działalność gospodarcza;

–

Zał. Nr 11 Oświadczenie poręczyciela, dotyczy wyboru odpowiedniej formy zabezpieczenia
oznaczonej na str. 6/8: poręczenie cywilne, weksla z poręczeniem wekslowym (awal);

–

Zał. Nr 12 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczy wyboru odpowiedniej formy zabezpieczenia
oznaczonej na str. 6/8: aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika - do wniosku
należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy;
Odpowiednie zaświadczenia w przypadku:

–

blokada rachunku bankowego – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z banku o
posiadanych środkach na koncie;

–

gwarancja bankowa – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z banku o możliwości
dokonania zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

