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Numer wniosku o dofinansowanie   

Data złożenia wniosku w Generatorze 
Wniosków  

 

 

  

 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

PROGRAM OPERACYJNY  
Polska Wschodnia  

 
 

oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne 

poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 
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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

Program operacyjny  Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne 

Poddziałanie  1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 

Nr Naboru  

Rodzaj projektu konkursowy 

 

Tytuł projektu 

 

Krótki opis projektu 

 

Cel projektu 

 

Słowa kluczowe 

 

Dziedzina projektu 

 

Okres realizacji projektu <od>    

Okres realizacji projektu <do>  

 

II. WNIOSKODAWCA (LIDER KONSORCJUM) – INFORMACJE OGÓLNE  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa wnioskodawcy - skrócona  

Status wnioskodawcy 

Na dzień składania wniosku wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą 

mikro małym średnim dużym 
    

Data rozpoczęcia działalności zgodnie 
z dokumentem rejestrowym 

 

Forma prawna wnioskodawcy  

Forma własności  

NIP wnioskodawcy  

REGON  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Numer kodu PKD przeważającej działalności 
wnioskodawcy 

 

Numer kodu PKD działalności wnioskodawcy 
związanej z projektem 

 

Adres siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy  

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  
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Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  

Adres strony www  

W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik” 

Imię   

Nazwisko  

NIP wspólnika  

PESEL  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

 

III. WNIOSKODAWCA (LIDER KONSORCJUM) – ADRES KORESPONDENCYJNY 

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  

 

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH 

Imię   

Nazwisko  

Stanowisko  

Instytucja  

Telefon  

Numer telefonu komórkowego  

Adres e-mail  

Fax  
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V. CZŁONKOWIE KONSORCJUM – INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa Członka Konsorcjum  

Nazwa Członka Konsorcjum - skrócona  

Status Członka Konsorcjum 

Na dzień składania wniosku Członek Konsorcjum zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą 

mikro małym średnim dużym 
    

Data rozpoczęcia działalności zgodnie 
z dokumentem rejestrowym 

 

Forma prawna Członka Konsorcjum  

Forma własności  

NIP Członka Konsorcjum  

REGON  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Numer kodu PKD przeważającej 
działalności Członka Konsorcjum 

 

Numer kodu PKD działalności Członka 
Konsorcjum związanej z projektem 

 

Adres siedziby/ miejsca zamieszkania Członka Konsorcjum  

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Status gminy 
wiejska miejska wiejsko-miejska 
   

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  

Adres strony www  

Wspólnik - w przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów  

Imię   

Nazwisko  

NIP Wspólnika  

PESEL  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  
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Telefon  

Otrzymana pomoc oraz powiązanie projektu   

1. Pomoc de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych 
związanych z projektem, którego dotyczy wniosek 

TAK  NIE  

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje 

Łączna kwota tej pomocy (w PLN)  

2. Rodzaje wydatków kwalifikowanych 
związanych z projektem, którego 
dotyczy wniosek objętych tą pomocą   

 

3. Kwota pomocy de minimis, de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej 
przez Członka Konsorcjum (jako 
jednego przedsiębiorcę w rozumieniu 
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) w 
ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich 
lat podatkowych wynosi (w EUR) 

 

4. Pomoc publiczna inna niż de minimis 
otrzymana w odniesieniu do tych 
samych wydatków kwalifikowanych 
związanych z projektem, którego 
dotyczy wniosek 

 

TAK  NIE  

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje 

Łączna kwota tej pomocy (w PLN)  

Rodzaje wydatków kwalifikowanych 
związanych z projektem, którego dotyczy 
wniosek objętych tą pomocą 

 

5. Opis powiązania projektu z innymi projektami Członka Konsorcjum (jeśli dotyczy) 

 

 

 

 

W okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu  członek konsorcjum  realizował  
projekt inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany niniejszy 
projekt  

TAK  (jeżeli „Tak” możliwość wpisania kilku umów) NIE  

Nr umowy Kwota dofinansowania Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

Data podpisania 
umowy 

Data zakończenia 
projektu 
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VI. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 

Główna lokalizacja  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Podregion (NUTS 3)  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Tytuł prawny do nieruchomości, w której 
projekt będzie zlokalizowany 

 

Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Podregion (NUTS 3)  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Tytuł prawny do nieruchomości, w której 
projekt będzie zlokalizowany 

 

 

VII. KLASYFIKACJA PROJEKTU 

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt 

 

Opis rodzaju działalności 

 

Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 i 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

Wpływ projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

 Pozytywny  Neutralny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Czy produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami? 

 Tak  Nie  Nie dotyczy 

Uzasadnienie dostępności produktów dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

 Pozytywny   Neutralny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

 

Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

 Pozytywny   Neutralny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 
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Wpływ projektu na realizację zasady 4R 

 Pozytywny  Neutralny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady 4R 

 

Projekt wpisuje się w zakres Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji (RIS) 
wspólnych dla co najmniej dwóch 
województw z Polski Wschodniej 

 Tak  Nie 

Obszar RIS (wspólny dla co najmniej dwóch 
województw z Polski Wschodniej), w który 
wpisuje się projekt 

 

Uzasadnienie wybranego RIS, w który 
wpisuje się projekt 

 

Rodzaj działalności gospodarczej  

Typ obszaru realizacji  

 

VIII. WSKAŹNIKI 

Wskaźniki produktu  

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  
Rok osiągnięcia wartości 
docelowej 

Wartość 
docelowa 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

szt.   

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje  

szt.   

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw  

PLN   

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku  

szt.   

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy  

szt.   

Wskaźniki rezultatu  

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Rok bazowy 
Wartość 
bazowa 

Rok 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej  

Wartość 
docelowa 

Liczba wprowadzonych 
innowacji  

szt.  0   

Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych 

szt.  0  
1 
 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach  

EPC  0   
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Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Dodatkowe wskaźniki 
definiowane przez 
wnioskodawcę 

        

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Wskaźniki informacyjne 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Rok osiągnięcia wartości 
docelowej  

Wartość 
docelowa 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach – kobiety  

EPC 0  
0 
 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach – 
mężczyźni  

EPC 0  
0 
 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy – pozostałe 
formy 

EPC 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy – pozostałe 
formy – kobiety  

EPC 0  
0 
 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy – pozostałe 
formy – mężczyźni  

EPC 0  
0 
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Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy - ogółem  

EPC 0  
 
 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy – kobiety  

EPC 0  
 
0 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy - mężczyźni  

EPC 0  
 
0 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba wprowadzonych 
innowacji 
nietechnologicznych  

szt. 0  
 
 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba wprowadzonych 
innowacji organizacyjnych  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba wprowadzonych 
innowacji marketingowych  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 
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Przychody ze sprzedaży 
nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów 

PLN 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
inwestycji  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
ekoinnowacji  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba aplikacji opartych 
na technologiach 
informacyjno-
komunikacyjnych 

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba usług opartych 
na technologiach 
informacyjno-
komunikacyjnych 

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami  

szt. 0   

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

szt. 0   
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Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. 0  
0 
 

 

IX. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Zakres rzeczowy 

Zadanie  
Nazwa 
zadania 

Opis działań planowanych 
do realizacji w ramach wskazanych 
zadań/podmiot działania  

Data 
rozpoczęcia 
zadania 

Data 
zakończenia 
zadania 

Zadanie 1     

Zadanie 2     

(…)     

 

Zakres finansowy 

Wydatki rzeczywiście ponoszone 

Nazwa zadania  
Zadanie 1 – lista 
rozwijana 

Wydatki 
ogółem  

Wydatki 
kwalifikowal
ne 

W 
tym 
VA
T 

Dofinansowa
nie 

% 
dofinansowa
nia 

Kategoria kosztów Roboty 
budowlane  

     

Nazwa członka 
konsorcjum 

Nazwa 
wnioskodawcy / 
członka 
konsorcjum – 
skrócona – lista 
rozwijana 

  0   

Nazwa członka 
konsorcjum 

Nazwa 
wnioskodawcy / 
członka 
konsorcjum – 
skrócona – lista 
rozwijana 

  0   

Kategoria kosztów Promocja 
(de minimis) 

     

Nazwa członka 
konsorcjum  

Nazwa 
wnioskodawcy / 
członka 
konsorcjum – 
skrócona – lista 
rozwijana 

  0   

Kategoria kosztów Promocja 
(szkoleniowe) 

     

Nazwa członka 
konsorcjum 

Nazwa 
wnioskodawcy / 

  0   
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członka 
konsorcjum – 
skrócona – lista 
rozwijana 

Nazwa członka 
konsorcjum 

Nazwa 
wnioskodawcy / 
członka 
konsorcjum – 
skrócona – lista 
rozwijana 

  0   

Suma (zadanie nr 1)      

Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone      

 

Zakres finansowy 

Wydatki rzeczywiście ponoszone 

 
Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
kwalifikow
alne 

W tym 
VAT 

Dofinans
owanie 

% 
dofinansow
ania 

Zadanie 1 (Nazwa zadania):  

Suma (kategoria kosztów A)      

Suma (kategoria kosztów B)      

Suma (zadanie 1)      

Zadanie n (Nazwa zadania):  

Suma (kategoria kosztów A)      

Suma (kategoria kosztów B)      

Suma (zadanie n)      

Ogółem wydatki rzeczywiście 
ponoszone 

 …    

 

Plan finansowy  

Rok Kwartał 
Kwota 

wydatków 
ogółem 

Kwota 
wydatków 

kwalifikowalny
ch 

Kwota 
dofinansowania 

Kwota środków 
własnych 

Sposób 
zapewnienia przez 

wnioskodawcę / 
Członka 

konsorcjum 
środków własnych 

       

RAZEM      
 

Wydatki w ramach kategorii kosztów 

Kategoria kosztów 
Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
kwalifikowalne 

W tym 
VAT 

Dofinanso
wanie 

% 
dofinanso
wania 

Udział % 

Nieruchomości 
(noclegi) 

      

Nieruchomości  
(część główna projektu) 
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Nieruchomości 
(pozostałe) 

      

Roboty budowlane 
(noclegi) 

      

Roboty budowlane 
(część główna projektu) 

      

Roboty budowlane 
(pozostałe) 

      

Środki trwałe  

(noclegi) 
      

Środki trwałe  
(część główna projektu) 

      

Środki trwałe 
(pozostałe) 

      

Niematerialne       

Promocja  
(doradcze) 

      

Promocja  
(szkoleniowe) 

      

Promocja  
(de minimis) 

      

Wdrożenie 
standardów (doradcze) 

      

Wdrożenie 
standardów 
(szkoleniowe) 

      

Wdrożenie 
standardów 
(de minimis) 

      

Zabezpieczenie 
(de minimis) 

      

Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu  

Nieruchomości (noclegi)  

Nieruchomości (część główna projektu)  

Nieruchomości (pozostałe)  

Roboty budowlane (noclegi)  

Roboty budowlane (część główna 
projektu) 

 

Roboty budowlane (pozostałe)  

Środki trwałe (noclegi)  

Środki trwałe (część główna projektu)  

Środki trwałe (pozostałe)  

Niematerialne  

Promocja (doradcze)  

Promocja (szkoleniowe)  

Promocja (de minimis)  

Wdrożenie standardów (doradcze)  

Wdrożenie standardów (szkoleniowe)  

Wdrożenie standardów (de minimis)  

Zabezpieczenie (de minimis)  
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Tabele specjalne 

Nazwa 
wnioskoda
wcy / 
członka 
konsorcjum 
-skrócona 

regionalna pomoc 
inwestycyjna 

pomoc na usługi doradcze 
na rzecz MŚP 

pomoc szkoleniowa pomoc de minimis 

dofin
anso
wani
e 

kosz
ty 
kwal
ifiko
waln
e 

% wyd
atki 
ogół
em 

dofin
anso
wani
e 

kosz
ty 
kwal
ifiko
waln
e 

% wyd
atki 
ogół
em 

dofin
anso
wani
e 

kosz
ty 
kwal
ifiko
waln
e 

% wyd
atki 
ogół
em 

dofin
anso
wani
e 

kosz
ty 
kwal
ifiko
waln
e 

% wyd
atki 
ogół
em 

Członek 
konsorcjum 
1 
(wnioskoda
wca) 

                      

Członek 
konsorcjum 
2 

                      

…                       

…                       

Członek 
konsorcjum 
n 

                      

 

 

Nazwa 
wnioskodawcy / 
członka konsorcjum 
- skrócona 

PODSUMOWANIE 

Wkład własny % dofinansowanie % koszty kwalifikowalne wydatki ogółem 
Członek konsorcjum 1 
(wnioskodawca) 

        

Członek konsorcjum 2         

…         

…         

Członek konsorcjum n         

 

 

 

rodzaj wydatku 

wartość kosztów kwalifikowanych 
w ramach projektu 

kwota % 

nabycie nieruchomości   

nabycie wartości niematerialnych i prawnych   

wydatki inwestycyjne   

wydatki związane z noclegami   

wydatki inwestycyjne związane z nie więcej niż trzema głównymi 
atrakcjami/elementami pakietu/składowymi projektu, będącymi przedmiotem 
wsparcia w ramach projektu 
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X. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM 

Całkowite wydatki na realizację projektu 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc publiczna - regionalna pomoc inwestycyjna 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc publiczna – pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc publiczna – pomoc szkoleniowa 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc de minimis 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

 

 

XI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW  

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 

Środki wspólnotowe   

Krajowe środki publiczne, w tym:   

- budżet państwa   

- budżet jednostek samorządu 
terytorialnego 

  

Prywatne, w tym   

Środki własne   

Kredyt   

Inne, jakie    
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Suma   

w tym EBI   

 

 

XII. OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU    

Pomoc de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych 
z projektem, którego dotyczy wniosek  

TAK  NIE  

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje 

Łączna kwota tej pomocy (w PLN)  

Rodzaje wydatków kwalifikowanych związanych z 
projektem, którego dotyczy wniosek objętych tą 
pomocą 

 

Kwota pomocy de minimis, de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez 
wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę w 
rozumieniu 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) w ciągu 
bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych 
wynosi (w EUR) 

 

Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków 
kwalifikowanych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek 

TAK  NIE  

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje 

Łączna kwota tej pomocy (w PLN)  

Rodzaje wydatków kwalifikowanych związanych 
z projektem, którego dotyczy wniosek objętych tą 
pomocą 

 

Opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

XIII. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU 

W okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu wnioskodawca realizował projekt 
inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany niniejszy projekt  

TAK  (jeżeli „Tak” możliwość wpisania kilku umów) NIE  

Nr umowy Kwota dofinansowania Data podpisania umowy Data zakończenia projektu 
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Charakterystyka potencjalnych ryzyk związanych z realizacją projektu oraz zaplanowane przez 
konsorcjum środki ograniczające te ryzyka 

 

Minimum 70% (liczbowo-wynik liczony jest poprzez 
zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami 
matematycznymi) członków konsorcjum (w tym 
wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą 
co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, 
wykazując przychody z działalności gospodarczej, 
w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych 
wydatków kwalifikowanych przypadających na 
danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym 
zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 
12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w 
którym złożył wniosek o dofinansowanie w 
konkursie 

 Tak 

 Nie 

Zasoby wnioskodawcy i pozostałych członków konsorcjum niezbędne do realizacji projektu 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z projektem 

Zasoby kadrowe 

Posiadane zasoby kadrowe  

Zasoby kadrowe planowane do pozyskania 
w związku z realizacją projektu 

 

Zasoby techniczne i infrastrukturalne 

Nieruchomości   

Środki trwałe inne niż przewidziane do nabycia 
w ramach projektu 

 

Wartości niematerialne i prawne inne niż 
przewidziane do nabycia w ramach projektu  

 

Posiadane przez wnioskodawcę i pozostałych członków konsorcjum lub planowane 
do uzyskania dokumenty administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej po zrealizowaniu projektu  

Dokumenty administracyjne (o ile dotyczy), w tym: 

- pozwolenia na budowę (zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę) 

- zgłoszenia robót budowlanych (posiadane lub planowane) 

- inne np. licencje, koncesje, rejestracje środków trwałych w odpowiednich rejestrach  

Opis dokumentu 
Zadanie/Zadania, których dokument 
dotyczy 

Termin uzyskania ostatecznego / 
prawomocnego dokumentu 

   

Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
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Opis dokumentu 
Zadanie/Zadania, których dokument 
dotyczy 

Termin uzyskania ostatecznego / 
prawomocnego dokumentu   

   

Szczegółowe informacje uzasadniające brak konieczności uzyskania dokumentów administracyjnych 

(o ile dotyczy) 

 

 

 

XIV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU  

Szczegółowy opis projektu 

 

Rodzaj inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne: 

założenie nowego zakładu  Tak  Nie 

zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu  Tak  Nie 

dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie 

 Tak  Nie 

zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego 
istniejącego zakładu 

 Tak  Nie 

Realizowany projekt dotyczy: 

Inwestycji w spójną infrastrukturę produktów sieciowych         Tak       Nie 

Uzasadnienie  

Rozwoju aplikacji i usług opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 

        Tak       Nie 

Uzasadnienie  

Opracowania i wdrożenia jednolitych standardów 
funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakupu usług 
o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów 
realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania 
ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek 

        Tak       Nie 

Uzasadnienie  

Innowacyjność produktu sieciowego wprowadzanego w wyniku realizacji projektu  

produkt posiada cechy i funkcjonalności nowe jedynie 
w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 
krajowym 

 Tak 

 Nie  
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produkt posiada cechy i funkcjonalności nowe 
w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 
krajowym i  europejskim 

 Tak 

 Nie  

Opis cech nowego produktu decydujących o jego innowacyjności  

 

Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu 

 

Wpływ projektu na zatrudnienie 

 

 
 

XV. STRATEGIA WDROŻENIOWA I MARKETINGOWA WNIOSKODAWCY ORAZ CZŁONKÓW 
KONSORCJUM W ODNIESIENIU DO PRODUKTU WPROWADZANEGO NA RYNEK W ZWIĄZKU Z 
REALIZACJĄ PROJEKTU 

Analiza rynku dla produktu 

 

Ponadregionalne oddziaływanie produktu 

 

Strategia produktu (wdrożeniowa i marketingowa)  

 

Strategia cenowa  

 

 
 

XVI. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY FINANSOWEJ 

 

 
 

XVII. OŚWIADCZENIA 

 
 
 

Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią 
informacje zawarte w następujących częściach wniosku o dofinansowanie: 

<LISTA SEKCJI OZNACZONA CYFRAMI RZYMSKIMI WRAZ Z NAZWAMI + CHECKBOXY> 
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Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
419, z późn. zm.) 

Inne (jakie): 

 
 

Działając w imieniu wnioskodawcy działającego w imieniu i na rzecz członków konsorcjum :  

 

1. Oświadczam, iż informacje i dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym oraz, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Rygor odpowiedzialności karnej nie dotyczy oświadczenia nr 24. 

2. Oświadczam, iż każdy z członków konsorcjum zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje 
jego zasady. 

3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszone 
zostaną zasady zakazu podwójnego finansowania określonej w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Oświadczam, że członkowie konsorcjum posiadają wystarczające środki finansowe gwarantujące 
płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.  

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis 
(jeśli dotyczy).  

6. Oświadczam, że żaden z członków konsorcjum nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości 
otrzymania dofinansowania:  

1) na podstawie 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. 
2018, poz. 1431, z późn. zm.); 

2) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.poz. 110, z póżn. zm.)1; 

3) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);  

4) na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.); 

5) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w 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) lub zakaz, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703, z późn. 
zm.); 

                                                           
1 W przypadku spółek cywilnych dotyczy każdego ze wspólników oraz spółki. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzvg4yq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzvg4yq
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6) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z prawem oraz rynkiem 
wewnętrznym. 

7. Oświadczam, że żaden z członków konsorcjum nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 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 26.06.2014r., str. 1).  

8. Oświadczam, że jednostka gospodarcza (w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 651/2014 jednostka gospodarcza to grupa przedsiębiorstw powiązanych 
tworzących jeden podmiot gospodarczy) żadnego z członków konsorcjum, nie jest przedsiębiorcą 
znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) 
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 26.06.2014r., str. 1). 

9. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia, o których mowa: 

1) w § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi 
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 737); 

2) w art. 1 oraz art. 13 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; 

3) w art. 3 ust 3 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str. 289); 

4) w art. 1 ust. 1 rozporządzenia KE 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. U. UE L 
352 z 24.12.2013 r., str. 1). 

10. Oświadczam, że co najmniej 1 MSP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu 
to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką w myśl art. 3 ust. 3 Załącznika 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. 

11. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez 
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 
organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji.  

12. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie projektu, przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 
Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.  

13. Oświadczam, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

14. Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu.   
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15. Oświadczam, że projekt nie został zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, 
z późn. zm.).  

16. Oświadczam, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014 wnioskodawca oraz 
członkowie konsorcjum nie dokonali przeniesienia2 (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 61a 

rozporządzenia KE nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, 
której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o 
dofinansowanie, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat 
od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie. (w przypadku 
ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną). 

17. Oświadczam, że projekt nie stanowi elementu sztucznie podzielonego większego projektu, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2 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. 

18. Administratorem danych wnioskodawców zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w 
naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego jest 
Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Osobom, które 
we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych 
danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu 
w ramach wdrażania PO Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Osobom, które we 
wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu 
pomocowego. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl. 

19. Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi zewnętrznemu 
niezbędnych dokumentów oraz informacji w celu weryfikacji statusu MŚP oraz trudnej sytuacji, 
o której mowa art. 2 pkt 18 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 26.06.2014 r., str.1). Ponadto wyrażam zgodę na przekazanie 
przez PARP upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu dokumentów, które zostały złożone 
na etapie ubiegania się o dofinansowanie w celu weryfikacji statusu MŚP oraz trudnej sytuacji. 

20. Każdy z członków konsorcjum zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu, o której mowa w 
art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

                                                           
2 Zgodnie z art. 2 pkt 61 a „przeniesienie” oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej 

umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na 

terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w 

zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej 

samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub 

podobną działalnością. 
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i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 przez okres 3 lat od dnia 
otrzymania płatności końcowej. 

21. Oświadczam, że wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
otrzymanej przeze mnie, jak również przez poszczególnych członków konsorcjum jako 
jednostkowych przedsiębiorców w rozumieniu 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. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1), w okresie bieżącego 
roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 
euro (albo 100 000 euro w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze 
drogowego transportu towarów) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.  

22. Oświadczam, że jestem uprawniony do działania w imieniu i na rzecz wszystkich członków 
konsorcjum w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. 

23. Oświadczam, że projekt: 

 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wymagane jest lub może być 
wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000; 

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko; 

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko może być wymagane; 

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000; 

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

24. Oświadczam, że jestem świadomy/a skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu 
formy komunikacji z Instytucją Pośredniczącą w trakcie konkursu. 

 

 
 
 
 
XVIII. ZAŁĄCZNIKI:  
 

 Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza  

 Sprawozdania finansowe (co najmniej rachunek zysków i strat oraz bilans) za okres 3 ostatnich 
lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub oświadczenie, że 
wnioskodawca/członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 
na podstawie ustawy o rachunkowości)  

 Bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie 
(jeśli dotyczy)  

  Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu (jeśli dotyczy) 

  Umowa Konsorcjum obejmująca minimalny zakres określony w Załączniku do Regulaminu 
konkursu „Minimalny zakres umowy konsorcjum”  



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 

24 
 

 Dokumenty potwierdzające dysponowanie pozwoleniem/pozwoleniami na budowę lub 
zawiadomieniem/zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia 
na budowę (jeśli dotyczy)  

  Charakterystyka inwestycji początkowej  

 Prognoza finansowa projektu  

 Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową (w przypadku 
finansowania projektu kredytem bankowym) 

  Inne 


