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Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
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A. OPIS 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 Osoba do kontaktów w sprawie projektu
Lp.
1

Imię i nazwisko

Telefon

Adres poczty elektronicznej

A.4 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

Lp.
1

Imię i nazwisko

A.5 Charakterystyka działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę

B.RODZAJ PROJEKTU
B.1 Tytuł projektu

B.2 Typ projektu
Lp.

Typ projektu

1.
B.3 Działalność gospodarcza związana z projektem
B.3.1 Rodzaj działalności gospodarczej

B.3.2 PKD
Lp.
1

Kod

Opis

B.4 Typ obszaru realizacji projektu
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B.5 Miejsce realizacji projektu
Lp.

1

Adres
1. Powiat
2. Gmina
3. Miejscowość
4. Kod pocztowy
5. Ulica
6. Nr budynku
7. Nr lokalu

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

C.2 Krótki opis projektu

C.3 Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
Planowany termin zakończenia realizacji projektu

( dd-mm-rrrr )
( dd-mm-rrrr )

C.4 Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary,
które są lub mają być objęte siecią Natura 2000? Tak/ Nie

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

D.2 Potencjał Wnioskodawcy umożliwiający wykorzystanie efektów projektu

D.3 Wskaźniki realizacji projektu
Wskaźniki produktu
Lp.
Nazwa wskaźnika
1.
Wskaźniki rezultatu
Lp.
Nazwa wskaźnika
1.
Wskaźniki specyficzne produktu
Lp.
Nazwa wskaźnika
1.
Wskaźniki specyficzne rezultatu
Lp.
Nazwa wskaźnika
1.

Źródło pomiaru

jm

Źródło pomiaru

jm

Źródło pomiaru

jm

Źródło pomiaru

jm

Rok (n)

Rok (n)

Rok (n+ 1)

Rok (n+1)

Rok (n)

Rok (n)

Rok (n+2)

Rok (n+ 1)

Rok (n+1)

Rok (n+2)

Suma

Suma

Suma

Suma

Metodologia szacowania wartości wskaźników specyficznych

D.4 Innowacyjny charakter projektu
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Rodzaj innowacyjności
przedsiębiorstwo

co najmniej rynek polski

nie dotyczy

produktowa
procesowa
organizacyjna
marketingowa

Uzasadnienie
D.5 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji
 Inteligentna specjalizacja
Uzasadnienie

E. POMOC PUBLICZNA
Wnioskuję o przyznanie pomocy:
 De minimis
 Na doradztwo
Czy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych Wnioskodawca uzyskał pomoc de
minimis? Tak/ Nie
Wartość uzyskanej pomocy de minimis (w EUR)

F. ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU
F.1 Podatek VAT
Czy podatek VAT stanowi w projekcie koszt kwalifikowany? Tak/Nie/Częściowo
Uzasadnienie
F.2 Planowane koszty w ramach projektu
Zadanie

Rodzaj
wykonawcy

Rodzaj
usługi

Koszty
kwalifiko
wane

Koszty
niekwalifi
kowane

Koszty
razem

Rodzaj
pomocy

Poziom
dofinansowania

Wartość
dofinansowania

Razem

G. ZAŁĄCZNIKI
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa załącznika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
/inną niż de minimis
Dokumentacja z rozeznania rynku
Inne załączniki (np. upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie)

Tak

Nie

Nie dotyczy

H. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
Lp.
1.

H.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców
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
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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 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 20142020 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 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.
Oświadczam, że Wnioskodawca zapoznał się ze wzorem umowy o dofinansowanie oraz przyjmuje do
wiadomości, iż w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie wydatki poniesione w związku z
realizacją projektu przed jej podpisaniem 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 nie jest wykluczony z
możliwości otrzymania dofinansowania.
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.).
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.
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11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

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.).
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.
Oświadczam, iż zapoznałem/-am- się z Regulaminem korzystania z systemu e-RPO oraz akceptuję jego
zasady oraz wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem Systemu e-RPO, jak też na adres
elektroniczny wskazany w pkt A2 i A3 formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie
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 oraz
poświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku przedłożone przeze mnie w formie elektronicznej za
pomocą systemu e-RPO, są zgodne z oryginałem.
Oświadczam, że przedmiotowy projekt wywiera co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne.
Oświadczam, że na moment podpisania umowy o dofinansowanie będę posiadać zabezpieczenie
wkładu własnego zarówno na pokrycie wydatków kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych w
projekcie
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.
Oświadczam, że otrzymałem już wsparcie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 Bony na
innowacje.

H.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT
Oświadczam, że w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie mam prawnej możliwości odzyskania w
żaden sposób poniesionego kosztu VAT, który ujęty został w kosztach wskazanych w części F.2 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.
Lp.
1.

2.

3.

H.3 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie stanowiące pomoc państwa
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).
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.
Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji
Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

H.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP
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.
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