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REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
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Program operacyjny:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 20142020

Wnioskodawca:
Tytuł projektu:
Numer naboru:

RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16

Priorytet:

Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie:

Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie:
Typ projektu:

Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków
oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące
na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.
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A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1 Dane wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy
2. Forma prawna
3. Forma własności
4. Typ Wnioskodawcy
5. Kraj
6. NIP
A.2 Adres siedziby / głównego miejsca wykonywania działalności
1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość
5. Kod pocztowy
6. Ulica
7. Nr budynku
8. Nr lokalu
9. Numer telefonu
10. Numer faksu
11. Adres poczty elektronicznej
12. Adres strony internetowej
A.3 Dane kontaktowe (jeżeli inne niż dane podane w pkt. A.2)
( Nie dotyczy )
1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość
5. Kod pocztowy
6. Ulica
7. Nr budynku
8. Nr lokalu
9. Numer telefonu
10. Numer faksu
11. Adres poczty elektronicznej
12. Adres strony internetowej
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A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu1

1

1. Imię i nazwisko
2. Numer telefonu
3. Adres poczty elektronicznej

A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 2 (jeśli dotyczy)

1

Imię i nazwisko

B. OPIS WNIOSKODAWCY
B.1 Opis działalności
B.1.1 Charakterystyka działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę

B.1.2 Główne PKD Wnioskodawcy 3
( Nie dotyczy )
Lp.

Kod

Opis

1

B.2 Charakterystyka oferowanych produktów / usług

B.3 Charakterystyka klientów / grupy docelowej

1

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj osobę.
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj osobę.
3
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja DodajPKD
2

3

B.4 Obszar / zasięg funkcjonowania

B.5 Doświadczenie w realizacji projektów

C. INNE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJI PROJEKTU
C.1 Czy w realizację projektu będą zaangażowane inne podmioty

Tak /

Nie

C.2 Partnerzy zaangażowani w realizację projektu4

1. Podstawowe dane partnera

1

Partner zagraniczny
1.1 Nazwa Podmiotu
1.2 Forma prawna
1.3 Typ Podmiotu
1.4 Adres siedziby
- województwo
- powiat
- gmina
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica
- nr budynku
- nr lokalu
1.5 Numer telefonu
1.6 Adres poczty elektronicznej
1.7 NIP

Tak / Nie

2. Udział partnera w realizacji projektu
2.1 Jaka będzie rola oraz wkład partnera w realizację projektu?

2.2 Podstawa i forma współpracy

4

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj podmiot

4

2.3 Czy partner będzie ponosił koszty kwalifikowane?

Tak / Nie

D. RODZAJ PROJEKTU
D.1 Tytuł projektu

D.2 Typ projektu5
Lp.

Typ projektu

1.

D.3 Zakres interwencji
D.3.1 Dominujący
D.3.2 Uzupełniający
D.4 Forma finansowania
Dotacja bezzwrotna
D.5 Działalność gospodarcza związana z projektem
D.5.1 Rodzaj działalności gospodarczej
D.5.2 PKD6

( nie dotyczy )

Lp.

Kod

Opis

1
D.6 Typ obszaru realizacji projektu

D.7 Projekt realizowany na terenie całego kraju7
Tak

/

Nie

5

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj Typ projektu
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj PKD
7
W przypadku zaznaczenia Nie w systemie e – RPO pojawia się funkcja Dodaj miejsce realizacji (pkt. D.9)
6

5

D.8 Projekt realizowany poza granicami kraju8
Tak / Nie
Miejsce realizacji projektu poza granicami kraju

D.9 Miejsce realizacji projektu

1

1. województwo
2. powiat
3. gmina
4. miejscowość
5. kod pocztowy
6. ulica
7. nr budynku
8. nr lokalu
9. Czy miejsce realizacji projektu znajduje się w Strefie
Aktywności Gospodarczej / Specjalnej Strefie
Ekonomicznej?

Tak / Nie

E. OPIS PROJEKTU
E.1 Opis projektu i uzasadnienie konieczności jego realizacji

E.2 Krótki opis projektu

E.3 Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

( dd-mm-rrrr )

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

( dd-mm-rrrr )

8

W przypadku zaznaczenia Tak w systemie e-RPO pojawia się możliwość dodania miejsca realizacji projektu
poza granicami kraju
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F. ZAKRES RZECZOWY9
Lp.

Nazwa zadania

Opis zadania / wymierny
rezultat końcowy zadania

Czas realizacji (miesiące) 10
od / do
/

Koszt11

Koszty niezbędne do
realizacji zadania

Charakterystyka i uzasadnienie
kosztów

Zadanie 1

1.1

G. CELE PROJEKTU
G.1 Opis celów projektu oraz korzyści osiągniętych w wyniku jego realizacji

9

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj Zadanie
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania w miesiącach
11
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj Koszt
10
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G.2 Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu12

Lp.

Nazwa wskaźnika

Źródło pomiaru

jm

Wartość bazowa

Rok (1)13

Rok (n)14

Rok
(m)15

Suma

1.

12

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj wskaźnik produktu.
1 – rok rozpoczęcia realizacji projektu
14
n – n-ty rok realizacji projektu
15
m – rok zakończenie realizacji projektu
13

8

Wskaźniki rezultatu16

Lp.

Nazwa wskaźnika

Źródło
pomiaru

jm

Wartość bazowa

Rok (m)17

Rok (m+1)18

Suma

1.

16

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj wskaźnik rezultatu.
m - rok zakończenia realizacji
18
m+1 - rok zakończenia realizacji + rok po zakończeniu realizacji
17

9

Wskaźniki specyficzne19

Wskaźniki specyficzne produktu
Lp.

Nazwa wskaźnika

Źródło pomiaru

jm

Wartość bazowa

Rok (1)20

Rok (n)21

Rok
(m)22

Suma

1.

Wskaźniki specyficzne rezultatu
Lp.

Nazwa wskaźnika

Źródło
pomiaru

jm

Wartość bazowa

Rok (m)23

Rok (m+1)24

Suma

1.

19

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj wskaźnik specyficzny
1 – rok rozpoczęcia realizacji projektu
21
n – n-ty rok realizacji projektu
22
m – rok zakończenie realizacji projektu
23
m - rok zakończenia realizacji
24
m+1 - rok zakończenia realizacji + rok po zakończeniu realizacji
20
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Metodologia szacowania wartości wskaźników

G.3 Innowacyjny charakter projektu25
Tak

/

Nie / Nie dotyczy

Rodzaj
innowacyjności

Zakres innowacyjności
przedsiębiorstwo

lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy

nie dotyczy



produktowa



procesowa



organizacyjna


marketingowa

Uzasadnienie

G.4 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji26
Tak /

Nie / Nie dotyczy27

Uzasadnienie

 Nauki o życiu
Uzasadnienie

Energia zrównoważona
 Technologie informacyjne i komunikacyjne
Uzasadnienie

25

W przypadku zaznaczenia Tak pojawia się tabela dotycząca rodzaju i zakresu innowacyjności
W przypadku zaznaczenia Tak pojawiają się poszczególne specjalizacje
27
W przypadku wyboru „nie dotyczy” pojawia się pole uzasadnienie
26
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Chemia
Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych
Elektrotechnika i przemysł maszynowy
Przemysły kreatywne i czasu wolnego

H. ZDOLNOŚĆ DO EFEKTYWNEJ REALIZACJI PROJEKTU
H.1 Doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze, którego dotyczy projekt

H.2 Potencjał Wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

H.3 Doświadczenie i potencjał innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 28

H.4 Stan przygotowania projektu do realizacji

I. POMOC PUBLICZNA
I.1 Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis?
Tak / Nie / Częściowo
Uzasadnienie 29

I.2 Rodzaj pomocy publicznej lub pomoc de minimis30
I.2.1 Pomoc de minimis
Tak / Nie
28

Pole aktywne w przypadku wyboru opcji TAK w pkt. C.1.
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.1 Nie lub Częściowo
30
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.1 Tak lub Częściowo
29
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Czy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych Wnioskodawca
uzyskał pomoc de minimis?31
Tak / Nie
Wartość uzyskanej pomocy de minimis (w EUR)32

I.2.2 Regionalna pomoc inwestycyjna
Tak /
Nie
I.2.2.1 Czy inwestycja prowadzi wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych Wnioskodawcy?33
Tak /
Nie

I.2.2.2 Uzasadnienie spełnienia przez projekt warunków inwestycji początkowej34
Utworzenie nowego zakładu
Zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie. W przypadku wyboru niniejszej opcji należy wykazać, iż
koszty kwalifikowalne przekroczą o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie
prac. Uzasadnienie powinno zawierać informację o wartości księgowej ww. aktywów oraz
informację na podstawie jakich dokumentów księgowych została ona ustalona
Uzasadnienie

Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu. W przypadku
wyboru niniejszej opcji należy wykazać, iż koszty kwalifikowalne przekraczają koszty
amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu
poprzedzających trzech lat obrotowych. W uzasadnieniu należy wymienić aktywa i podać
odpowiadające im koszty amortyzacji wraz ze wskazaniem dokumentów księgowych na
których podstawie pozyskano ww. dane.
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty,
gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze
sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

I.2.3 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą
Tak / Nie
31

W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.1 Tak
Pole aktywne w przypadku zaznaczenia opcji „tak” w odpowiedzi na pytanie : Czy w okresie bieżącego roku
podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis?
33
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.2 Tak
34
W przypadku zaznaczenia w pkt. I.2.2.1 opcji NIE, dalej istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednej opcji
32
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Uzasadnienie35

I.2.4 Pomoc na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz
studia wykonalności
Tak / Nie
Uzasadnienie36

I.2.5 Pomoc na udział MŚP w targach
Tak / Nie
Uzasadnienie37

I.2.6 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Tak / Nie
Uzasadnienie38

I.2.7 Inna
Tak / Nie
Nazwa39

Uzasadnienie

I.3 Efekt zachęty40
Czy przed złożeniem wniosku inwestycja została rozpoczęta?
Tak / Nie
Data rozpoczęcia prac41

Zakres przeprowadzonych prac

35

W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.3 Tak
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.4 Tak
37
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.5 Tak
38
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.6 Tak
39
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.2.7 Tak
40
Pole aktywne tylko w przypadku zaznaczenia opcji TAK w pyt. I.2.2- I.2.7
41
W przypadku zaznaczenia w pozycji I.3 Tak
36

14

J. ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU
J.1 Podatek VAT42
Czy podatek VAT stanowi w projekcie koszt kwalifikowany?
Tak

/

Nie

/

Częściowo

Uzasadnienie

42

Pole uzasadnienie tylko w przypadku wyboru opcji „tak” lub „częściowo”
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J.2 Planowane koszty w ramach projektu

Zadanie

43

Nazwa
kosztu

Kategoria
kosztu

Podmiot

Koszty
kwalifikowane

Koszty
niekwalifikowane

Koszty
razem

Rodzaj
Poziom
dofinansowania43 dofinansowania
(%)

Wartość
dofinansowania

Nazwy pomocy publicznych analogiczne jak wybrane w części I.2 oraz do wyboru opcje „środki własne” i „bez pomocy publicznej”.

16
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K. PODSUMOWANIE KOSZTÓW44
K.1 Podsumowanie kosztów według zadań:

Zadani
e

Koszty
kwalifikowan
e

Udział % w
kosztach
kwalifikowanyc
h

Koszty
niekwalifikowan
e

Koszty
ogółe
m

Wartość
dofinansowani
a

%
dofinansowani
a

Suma

K.2 Podsumowanie kosztów według kategorii:
K.2.1
Kategoria kosztów

Koszty ogółem

Koszty
kwalifikowane

Udział % w kosztach
kwalifikowanych

K.2.2
Wartość kosztów
bezpośrednich

44

Wartość kosztów pośrednich

Udział % kosztów pośrednich
w kosztach bezpośrednich

Część K generuje się automatycznie na podstawie wyborów dokonanych w części J.
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K.3 Podsumowanie kosztów według podmiotów ponoszących koszty
Podmiot
ponoszący
wydatki
kwalifikowane Wnioskodawca
Razem
Podmiot
ponoszący
wydatki
kwalifikowane Partner 1
Razem
Podmiot
ponoszący
wydatki
kwalifikowane Partner 2
Razem
Podsumowanie

Rodzaj pomocy

Koszty kwalifikowane

Wartość dofinansowania
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L. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Rodzaj
pomocy45

Koszty
kwalifikowa
ne

Wkład
UE

Wkład własny w
kosztach
kwalifikowanych
Prywatny

Koszty
niekwalifikowane

Publiczny

Wkład własny w kosztach
niekwalifikowanych
Prywatny

Wkład własny
ogółem

Całkowita
wartość
projektu

Publiczny

Pomoc de
minimis
Regionalna
pomoc
inwestycyjna
Pomoc
inwestycyjna
na
infrastrukturę
badawczą

45

Rodzaje pomocy wyświetlane w zależności od wyboru Wnioskodawcy w pkt. J.2
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Pomoc na
badania
podstawowe,
badania
przemysłowe,
eksperymenta
lne prace
rozwojowe
oraz studia
wykonalności
Pomoc na
udział MŚP w
targach
Pomoc na
usługi
doradcze na
rzecz MŚP
Inna
środki własne
bez pomocy
publicznej

21

Zabezpieczenie wkładu własnego46

Posiadam zabezpieczenie wkładu własnego zarówno na pokrycie wydatków kwalifikowanych,
jak również niekwalifikowanych w projekcie na moment składania wniosku o dofinansowanie
Będę posiadać zabezpieczenie wkładu własnego zarówno na pokrycie wydatków
kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych w projekcie na moment podpisania umowy
o dofinansowanie

Wskazanie źródeł pokrycia wkładu własnego

46

Istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednej opcji
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M. ANALIZA FINANSOWA
M.1 Projekt generujący dochód
Tak – luka w finansowaniu

/

Tak – zryczałtowana stawka

/

Nie dotyczy

Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu47

(kwota)

/

(%)

Wartość generowanego dochodu (od kosztów
kwalifikowalnych)44
M.2 Charakter projektu
Projekt nieinwestycyjny

/

Projekt inwestycyjny

M.2.1 Przychody operacyjne projektu48

M.2.2 Inne założenia40

M.2.1 Scenariusz "bez projektu"49

M.2.2 Scenariusz "z projektem"41

M.2.3 Przychody operacyjne projektu41

M.2.4 Koszty operacyjne projektu41

M.2.5 Prawna możliwość odzyskania VAT - faza eksploatacji41 50
( Nie dotyczy )
47

Tylko po zaznaczeniu opcji „TAK-luka w finansowaniu” oraz TAK- zryczałtowana stawka.
W przypadku zaznaczenia w pozycji M.2 Projekt nieinwestycyjny
49
W przypadku zaznaczenia w pozycji M.2 Projekt inwestycyjny
50
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
48
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M.2.6 Kapitał Obrotowy netto41
( Nie dotyczy )

M.2.7 Nakłady odtworzeniowe41

M.2.8 Inne założenia41
( Nie dotyczy )

M.2.9 Interpretacja wskaźników efektywności finansowej41

N. ANALIZA EKONOMICZNA
N. Analiza ekonomiczna
( Nie dotyczy )
N.1 Analiza wielokryterialna
( Nie dotyczy )
Koszty społeczne51

Lp.

Efekty zewnętrzne

Szacunek
ilościowy

Uzasadnienie

Szacunek
ilościowy

Uzasadnienie

Korzyści społeczne52
Lp.

51
52

Efekty zewnętrzne

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
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N.2 Analiza efektywności kosztowej
( Nie dotyczy )

Opis założeń

Interpretacja uzyskanych wyników

N.3 Analiza Kosztów i Korzyści
( Nie dotyczy )
Koszty społeczne53
Lp.

Efekty zewnętrzne

Uzasadnienie

Korzyści społeczne 54
Lp.

Efekty zewnętrzne

Uzasadnienie

Interpretacja uzyskanych wyników

53
54

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
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O. ANALIZA RYZYKA
O.1 Analiza jakościowa ryzyka55
( Nie dotyczy )
Ryzyko związane z realizacją projektu oraz jego eksploatacją
1

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo
wysokie)
Wpływ
Uzasadnienie

O.2 Analiza wrażliwości
( Nie dotyczy )
Opis przyjętych założeń

Interpretacja uzyskanych wyników

55

W systemie e – RPO została umieszczona funkcja Dodaj
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P. INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY PROJEKTU

27

R. ZAŁĄCZNIKI

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

56

Nazwa załącznika

Tak / Nie / Nie dotyczy

Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o
dofinansowanie w formie pomocy publicznej / pomocy de
minimis56
a. Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis
b. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis
c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
d. Inne
Załączniki niezbędne do oceny finansowej projektu53
a. Analiza finansowa
b. Analiza ekonomiczna i/lub analiza ryzyka
Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na
środowisko oraz obszary Natura 200053
a. Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko
b. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000
c. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną
d. Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ
Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych
Wyciąg z dokumentacji technicznej / kosztorys
Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa
oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu
Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie
Inne załączniki wymagane dla konkursu

Przy wyborze opcji „tak” i „nie” aktywują się podzałączniki oznaczone literami
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S. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Treść Oświadczenia
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
297 § 1 ustawy Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz.
553 z póź. zm.) oświadczam, że informacje zawarte w
niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych
jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do
reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie objętym
niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega
z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub innych należności
publicznoprawnych wymaganych odrębnymi
przepisami.
Oświadczam, że jestem świadomy/-a praw i
obowiązków związanych z realizacją projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i
utrzymania planowanych efektów projektu, opisanych
za pomocą wskaźników w okresie 5 / 3 lat od płatności
końcowej. Dodatkowo oświadczam, że znana jest mi
treść art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)
określającego przesłanki i zasady zwrotu środków w
przypadku braku zachowania trwałości projektu.
Oświadczam, że znana mi jest treść przepisu art. 37 ust.
6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1146, z późn. zm.), tj. iż po rozstrzygnięciu
konkursu lub zamieszczeniu na stronie internetowej
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, stronie
internetowej RPO WM 2014-2020 oraz Portalu
Funduszy Europejskich informacji o projekcie wybranym
do dofinansowania, dokumenty i informacje
przedstawiane przez Wnioskodawcę będą stanowić
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6
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6.

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).
Oświadczam, iż zapoznałem /-am się ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020, w
szczególności w zakresie opisu Działania w ramach
którego Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie
oraz kryteriów wyboru projektu, a także z
Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych
dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 oraz z
Regulaminem konkursu/Regulaminem przygotowania i
oceny projektów realizowanych w trybie
pozakonkursowym i akceptuję postanowienia w nich
zawarte.

7.

8.

9.

Oświadczam, że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli
dotyczy) zapoznali się ze wzorem umowy o
dofinansowanie/Uchwały ZWM w sprawie podjęcia
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz
załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz
przyjmują do wiadomości, iż w przypadku podpisania
umowy o dofinansowanie/ podjęcia Uchwały, wydatki
poniesione w związku z realizacją projektu przed jej
podpisaniem/podjęciem będą podlegały
dofinansowaniu na zasadach w niej określonych.
Oświadczam, że przedmiotowy projekt, w części
współfinansowanej ze środków publicznych nie podlega,
nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w
przyszłości wsparciu z innych publicznych, zewnętrznych
źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków
dotacji celowych budżetu państwa oraz programów
operacyjnych, współfinansowanych ze środków
funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny),
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Oświadczam, że zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt. 1) ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) oraz na
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli
dotyczy) nie są wykluczeni z możliwości otrzymania
dofinansowania.

10.
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Oświadczam, że na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz
na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212) nie mam zakazu dostępu do
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.).
11. Oświadczam, że:
- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust.
6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) ,
- nie rozpoczęto realizacji projektu przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt
przed dniem złożenia wniosku, przestrzegano
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej
operacji (art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z późn. zm.) ),
- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią
operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać
objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) (trwałość operacji) w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej
poza obszar objęty programem.
12. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszym
wniosku przetwarzam w sposób zgodny z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
13. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku
innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w
badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
14. Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą
instytucję ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.) zawartych w przedmiotowym wniosku.
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15. Oświadczam, iż zapoznałem/-am- się z Regulaminem
korzystania z systemu e-RPO oraz akceptuję jego
zasady.
16. Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem
Systemu e-RPO, jak też na adres elektroniczny wskazany
w pkt A2 lub A3 i A4 formularza wniosku o
dofinansowanie projektu.
17. Przyjmuję do wiadomości, że informacja o otrzymaniu
korespondencji za pomocą systemu e-RPO będzie
przekazywana na wskazane we wniosku o
dofinansowanie projektu adresy e-mail.
18. Poświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku
przedłożone przeze mnie w formie elektronicznej za
pomocą systemu e-RPO, są zgodne z oryginałem.
19. Oświadczam, że przedmiotowy projekt wywiera co
najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne.

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT
Lp.
1.

2.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że w chwili składania wniosku o
dofinansowanie nie mam prawnej możliwości
odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu VAT,
którego wysokość została określona w części J wniosku
o dofinansowanie jako koszt kwalifikowany. Dodatkowo
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o
wystąpieniu prawnej możliwości odzyskania podatku
VAT oraz do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych
części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie tego podatku w przyszłości, w tym w okresie
trwałości Projektu.
Oświadczam, że w chwili składania wniosku o
dofinansowanie nie mam prawnej możliwości
odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu VAT,
którego wysokość została określona w części J wniosku
o dofinansowanie jako koszt kwalifikowany. Dodatkowo
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania IZ
RPO WM o wystąpieniu prawnej możliwości odzyskania
podatku VAT oraz do zwrotu zrefundowanej ze środków
unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki
umożliwiające odzyskanie tego podatku w przyszłości, w
tym w okresie trwałości Projektu.

S.3 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu realizowanego
w partnerstwie
Lp.

Treść Oświadczenia
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1.

2.

3.

Oświadczam, że jako podmiot, o którym mowa w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
dokonałem wyboru partnerów spoza sektora finansów
publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z
późn. zm.) - dot. projektów partnerskich, w których
liderem jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Oświadczam, że porozumienie lub umowa o
partnerstwie nie została lub nie zostanie zawarta
pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 33 ust. 6
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1146, z późn. zm.).
Oświadczam, że treść przedstawionego wniosku o
dofinansowanie jest znana Partnerom i została przez
nich zaakceptowana.

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie stanowiące pomoc de
minimis
Lp.
1.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z definicją
"jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu pkt. 4
preambuły oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r., str. 1).

S.5 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie stanowiące pomoc
publiczną:
Lp.
1.

2.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu
pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym.
Oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji, o
której mowa w art. 2 ust. 18 Rozporządzenia KE (UE)
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.6.2014, str. 1).
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3.

4.

Oświadczam, że realizacja projektu nie dotyczy
działalności wyłączonej na podstawie art. 1 ust. 2 i 3
Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).
Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej
siedzibie dokumentację dotyczącą projektu przez okres
10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

S.6 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie stanowiące regionalną
pomoc inwestycyjną:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że w okresie dwóch lat poprzedzających
datę złożenia niniejszego wniosku o pomoc nie
zamknąłem/-am takiej samej lub podobnej działalności
w EOG.
Oświadczam, że w momencie składania wniosku o
pomoc nie mam zamiaru zamknąć działalności objętej
projektem w okresie dwóch lat od daty płatności
końcowej
Oświadczam, że nie otrzymałem/-am oraz nie planuję
otrzymać pomocy publicznej lub pomocy de minimis od
innych podmiotów przyznających pomoc na realizację
przedmiotowego projektu.
Oświadczam, że suma wydatków kwalifikowanych
niniejszego projektu (inwestycja początkowa) oraz
innych projektów objętych pomocą, rozpoczętych w
okresie ostatnich 3 lat i realizowanych przez
Wnioskodawcę (na poziomie grupy) , w tym samym
regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek
terytorialnych (NUTS 3)*, nie przekracza 50 mln euro
tzn. nie stanowi „dużego projektu inwestycyjnego” w
rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.6.2014, str. 1) * (NUTS 3 w Małopolsce: podregion
oświęcimski, krakowski, m. Kraków, tarnowski,
nowosądecki)
Oświadczam, że zapewnię wkład finansowy w wysokości
co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych,
pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych
źródeł finansowania, wolnych od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego.
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Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP
Lp.
1.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że na dzień zarejestrowania wniosku o
dofinansowanie, podmiot wnioskujący spełnia wszystkie
kryteria pozwalające zaliczyć go, zgodnie z Załącznikiem
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1),
do kategorii MŚP, zgodnie z oświadczeniem w polu
A.1.4 wniosku o dofinansowanie.

Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy innego niż MŚP
Lp.
1.

Treść Oświadczenia
Oświadczam, że w okresie 10 lat od płatności końcowej
działalność produkcyjna, z którą związana jest
inwestycja w infrastrukturę lub inwestycja produkcyjna,
będąca przedmiotem projektu, nie zostanie
przeniesiona poza obszar Unii Europejskiej, pod
rygorem zwrotu środków, zgodnie z pkt. 64 Preambuły
do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
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