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Wniosek o dofinansowanie projektu 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów 
Kluczowych 

Numer wniosku o dofinansowanie  

Data złożenia wniosku w 
Generatorze Wniosków 
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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Oś Priorytetowa 
2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw 
do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 
2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów 
Krajowych Klastrów Kluczowych 

Nr Naboru  

Rodzaj projektu Konkursowy  

 

Tytuł projektu 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 

 

Krótki opis projektu 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 2000 znaków) 

 

Cel projektu 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 

 

Słowa kluczowe 

 

Dziedzina projektu 

(lista rozwijalna w Generatorze Wniosków) 

Okres realizacji projektu <od>  

Okres realizacji projektu <do>  

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa wnioskodawcy 
(limit znaków w Generatorze Wniosków – 250 
znaków) 

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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z 

późn. zm.) oświadcza, że jest przedsiębiorcą: 

mikro małym średnim dużym 

    

Data rozpoczęcia działalności zgodnie z 

dokumentem rejestrowym 
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Forma prawna wnioskodawcy  (lista rozwijalna w Generatorze Wniosków) 

Forma własności (lista rozwijalna w Generatorze Wniosków) 

NIP wnioskodawcy   

REGON   

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym   

Numer kodu PKD przeważającej 

działalności wnioskodawcy 
 

Możliwość odzyskania VAT Tak  Nie  Częściowo  

Uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 

 

Adres siedziby wnioskodawcy: 

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

Adres strony www  

III. WNIOSKODAWCA - ADRES KORESPONDENCYJNY 

Kraj  

Województwo  

Powiat   

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  
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Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH 

Imię   

Nazwisko  

Stanowisko  

Instytucja  

Telefon  

Numer telefonu komórkowego  

Adres e-mail  

V. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU  

Główna lokalizacja projektu 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Podregion (NUTS 3)  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Podregion (NUTS 3)  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  
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VI. KLASYFIKACJA PROJEKTU 

Numer kodu PKD działalności, której 
dotyczy projekt 

 

Opis rodzaju działalności, której dotyczy projekt  

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 500 znaków) 
 

Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

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

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 2000 znaków) 
 

Dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami  

Nazwa produktu  Produkt neutralny  

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 500 znaków)   

Uzasadnienie:  

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 800 znaków) 

Wpływ projektu na realizację zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn 

 Neutralny  Pozytywny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

Wpływ projektu na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

 Neutralny  Pozytywny 

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 

 

Projekt wpisuje się w Krajową 

Inteligentną Specjalizację (KIS) 
 Tak  Nie 

Obszar KIS, w który wpisuje się 

projekt 
 

Uzasadnienie wybranego obszaru KIS, w który wpisuje się projekt 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 

 

Rodzaj działalności gospodarczej  

Typ obszaru realizacji  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO 
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Wnioskodawca jest koordynatorem 

klastra posiadającego status 

Krajowego Klastra Kluczowego 

 Tak 

Nazwa Krajowego Klastra Kluczowego, 

którego koordynatorem jest 

wnioskodawca 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 250 znaków) 
 

Adres strony internetowej 
(limit znaków w Generatorze Wniosków – 250 znaków) 
 

Data uzyskania statusu Krajowego 

Klastra Kluczowego 
 

Data obowiązywania statusu 

Krajowego Klastra Kluczowego 
 

Specjalizacja klastra 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Główne wytwarzane produkty, usługi 

Krajowego Klastra Kluczowego  

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 5000 
znaków) 
 

Liczba podmiotów wchodzących w skład Krajowego Klastra 

Kluczowego 
 

Liczba podmiotów wchodzących w skład Krajowego Klastra 

Kluczowego bezpośrednio zaangażowanych w projekt,  

w tym: 

 

- liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
 

- liczba dużych przedsiębiorstw   

- liczba jednostek naukowych  

VIII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie projektu 

Opis celów projektu  

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Opis usług 

Opis nowej usługi oraz opis zaplanowanych działań zmierzających do wdrożenia przez 
koordynatora klastra nowej usługi lub produktu usługowego 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Charakterystyka odbiorców nowej usługi lub produktu usługowego 
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(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Czy koordynator klastra zapewnia równy 

dostęp do usługi lub usług będących 

przedmiotem projektu?  

 Tak  Nie 

Opis działań i zasad korzystania przez członków klastra z elementów zakresu rzeczowego 

projektu.  

 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 

 

Czy projekt wpisuje się w co najmniej jeden 

obszar strategiczny przewidziany w 

dokumencie „Kierunki rozwoju polityki 

klastrowej w Polsce po 2020 roku”  

 Tak  Nie 

Obszar/y, w który wpisuje się projekt wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru  

 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 

 

 

Czy w związku z realizacją projektu zostanie 

przeprowadzona inwestycja w infrastrukturę 

badawczą lub demonstracyjną niezbędną do 

świadczenia przez koordynatora klastra 

nowej usługi lub produktu usługowego? 

 Tak  Nie 

Opis zaplanowanych inwestycji w infrastrukturę badawczą lub demonstracyjną 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Czy przeprowadzono analizę 

zapotrzebowania na innowacyjną usługę 

związaną z wdrożeniem i rozwojem 

innowacyjnych technologii? 

 Tak  Nie 

Opis przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na innowacyjną usługę 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Efekty realizacji projektu 

 

Opis przewidywanych efektów w zakresie podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw w 

klastrze 
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(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Ryzyka związane z realizacją projektu 

Opis zidentyfikowanych ryzyk w zakresie osiągnięcia zakładanych celów projektu 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

Opis zidentyfikowanych ryzyk w zakresie osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 10000 znaków) 
 

IX. WSKAŹNIKI 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

Wartość docelowa 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 
szt. 2023 1 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje  
szt.  2023 1 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)  

PLN 
2023  

Liczba koordynatorów Krajowych 

Klastrów Kluczowych objętych 

wsparciem 

szt. 
2023 1 

Liczba przedsiębiorstw 

zaangażowanych we wsparte klastry 
szt.   

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba jednostek naukowych 

zaangażowanych we wsparte klastry 
szt.   

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba personelu koordynatora klastra szt.   
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zatrudnionego przy realizacji projektu  

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba klastrów, które pozyskały, 

rozbudowały i udostępniły 

infrastrukturę badawczą, 

demonstracyjną niezbędną do  

świadczenia przez koordynatora 

klastra nowej usługi 

szt. 

  

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba seminariów, kongresów lub 

konferencji zorganizowanych przez 

koordynatora klastra 

szt. 
  

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba usług doradczych związanych z 

aktywizacją klastra 
szt.   

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba szkoleń związanych z nowymi 

usługami lub zarządzaniem klastrem  
szt.   

Opis metodologii wyliczenia 

wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
 

Liczba działań informacyjno-

promocyjnych w celu zwiększenia 

rozpoznawalności klastra  

szt. 
  

Opis metodologii wyliczenia (limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 
znaków) 
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wskaźnika oraz sposobu weryfikacji 

osiągnięcia zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rok 

bazowy 
Wartość 
bazowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

Wartość 
docelowa 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M 
[EPC] 

EPC  0   

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach - kobiety 

EPC  0  0 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach - 
mężczyźni 

EPC  0  0 

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

Liczba podmiotów, które 
skorzystały z infrastruktury 
badawczej i demonstracyjnej 
pozyskanej przez 
koordynatora klastra w 
ramach projektu 

szt.     

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

Liczba certyfikatów 
zarządzania uzyskanych przez 
koordynatora klastra  

szt.     

Opis metodologii wyliczenia 
(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
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wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

Liczba certyfikatów 
branżowych uzyskanych przez 
koordynatora klastra 

szt.     

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

Liczba osób przeszkolonych w 
zespole koordynatora klastra 

szt.     

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

Liczba nowych usług 
świadczonych przez 
koordynatora klastra  

szt.     

Opis metodologii wyliczenia 
wskaźnika oraz sposobu 
weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 
wskaźnika 

(limit znaków w Generatorze Wniosków – 1000 znaków) 
 

X. 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     

Zadanie n     

(…)     
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Zakres finansowy 

Wydatki rzeczywiście ponoszone 

Kategoria 
kosztów 

Nazwa kosztu 
Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
kwalifikowalne 

w tym 
VAT 

Dofinanso
wanie 

% 
dofinansow

ania 

Zadanie 1 (Nazwa zadania):  

       

Suma zadanie 1      

Zadanie 2 (Nazwa zadania):  

       

Suma zadanie 2      

Zadanie n (Nazwa zadania):  

       

Suma zadanie n      

Ogółem wydatki 
rzeczywiście ponoszone 
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Wydatki w ramach kategorii kosztów 

Kategoria kosztów Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie Udział %1 

Koszty wynagrodzenia personelu koordynatora klastra 
zatrudnionego przy realizacji projektu (pomoc operacyjna) 

    

Koszty administracyjne, w tym koszty ogólne bezpośrednio 
związane z realizacją projektu dotyczące aktywizacji klastra w celu 
ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia 
lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla 
biznesu (pomoc operacyjna) 

    

Koszty administracyjne, w tym koszty ogólne bezpośrednio 
związane z realizacją projektu dotyczące marketingu klastra w celu 
zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz 
zwiększenia rozpoznawalności klastra (pomoc operacyjna) 

    

Koszty administracyjne, w tym koszty ogólne bezpośrednio 
związane z realizacją projektu dotyczące zarządzania zapleczem 
klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i 
konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci 
kontaktów i współpracy transnarodowej (pomoc operacyjna) 

    

Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem 
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa 
własności nieruchomości (pomoc inwestycyjna) 

    

Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych (pomoc 
inwestycyjna) 

    

                                                             
1 Udział % to stosunek wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii kosztów do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych.  
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Kategoria kosztów Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie Udział %1 

Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie 
patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 
intelektualnej (pomoc inwestycyjna) 

    

Koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem 
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesionych 
przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do 
wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę 
kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu 
umowy leasingu (pomoc inwestycyjna) 

    

Koszty najmu lub dzierżawy infrastruktury niezbędnej do 
testowania nowej usługi, która będzie świadczona przez 
koordynatora klastra, w szczególności infrastruktury badawczej lub 
infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację 
całości lub części procesu produkcyjnego (pomoc de minimis) 

    

Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem 
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa 
własności nieruchomości (pomoc de minimis) 

    

Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych (pomoc de 
minimis) 

    

Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie 
patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 
intelektualnej (pomoc de minimis) 

    

Koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem 
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesionych 
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Kategoria kosztów Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie Udział %1 

przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do 
wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę 
kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu 
umowy leasingu (pomoc de minimis) 

Koszty uzyskania przez koordynatora klastra certyfikatu 
doskonalenia jakości zarządzania klastrem wydawanego przez 
międzynarodowy zespół ekspertów The European Secretariat for 
Cluster Analysis (European Cluster Excellence Initiative Certificate) 
albo jego wyższego poziomu (pomoc de minimis) 

    

Koszty uzyskania przez koordynatora klastra certyfikatu 
branżowego niezbędnego do świadczenia nowej usługi (pomoc de 
minimis) 

    

Koszty usług polegających na opracowaniu dla MŚP planu 
wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, 
automatyzacji i robotyzacji (pomoc de minimis) 

    

Koszty usługi doradczej związanej z wdrożeniem planu w 
przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji 
(pomoc de minimis) 

    

Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki 
wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis) 

    

 

Wydatki niezbędne do realizacji projektu 
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Kategoria kosztu 
Opis kosztu w danej kategorii/ podkategoria kosztów 
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Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków na rzecz wnioskodawcy 

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na rzecz wnioskodawcy: Spłata kapitału 

nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 

TAK  

 

NIE  

Nazwa podmiotu 

upoważnionego 

NIP podmiotu 

upoważnionego  

Data zawarcia umowy 

warunkowej 

   

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na rzecz wnioskodawcy: Spłata kapitału 

środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane 

TAK  

 

NIE  

Nazwa podmiotu 

upoważnionego 

NIP podmiotu 

upoważnionego  

Data zawarcia umowy 

warunkowej 

   

XI. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM 

Całkowite wydatki na realizację projektu  

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc operacyjna dla koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc inwestycyjna dla koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  

Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

w tym pomoc de minimis dla koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego 

Wydatki ogółem  

Wydatki kwalifikowalne  

W tym VAT  
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Wnioskowane dofinansowanie  

% dofinansowania  

XII. 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    

   

Suma   

w tym EBI   

XIII. OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU   

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

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

Łączna kwota tej pomocy (w PLN)  

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

 

Opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy 
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XIV. OŚWIADCZENIA: 
 

Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią 

informacje zawarte w następujących częściach wniosku o dofinansowanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

II. WNIOSKODAWCA - INFORMACJE OGÓLNE 

III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY  

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH 

V. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 

VI. KLASYFIKACJA PROJEKTU 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO 

VIII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

IX. WSKAŹNIKI 

X. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

XI. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM 

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW 

XIII. OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU 

XIV. OŚWIADCZENIA 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010, z późn. zm.) 

Inne (jakie): 

 

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywych oświadczeń. Rygor odpowiedzialności karnej nie dotyczy 

oświadczenia w zakresie statusu wnioskodawcy złożonego w pkt II wniosku  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzvg4yq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzvg4yq
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o dofinansowanie „WNIOSKODAWCA - INFORMACJE OGÓLNE” oraz oświadczenia,  

o którym mowa w pkt 17 

2. Oświadczam, iż zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję 

jego zasady.  

3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie 

naruszę 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 posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną  

i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku o 

dofinansowanie. 

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 przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa: 

1) w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.); 

2) w art. 1 ust. 1 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); 

3) w art. 1 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, str. 1, z późn. 

zm.); 

4) 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.). 

7. Oświadczam, że zapewniam równy dostęp do usługi lub usług będących przedmiotem 

projektu na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach. 

8. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), 

przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną 

uprawnioną instytucję, jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji. 
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9. 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.  

10. Oświadczam, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7  

i 8  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 

str. 320, z późn. zm.).  

11. Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem, ani w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  

12. 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., s. 320, z późn. 

zm.).  

13. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że 

1) administratorem danych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i 

przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w 

ramach poddziałania 2.3.7 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

w Warszawie;  

2) 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 

IR; 

3) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; 
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4) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

5) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

6) 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. . 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., s. 320, z późn. zm.)  oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia 

przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego; 

7) dane osobowe są przetwarzane przez Odbiorcę Danych, tj. Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa; 

8) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl. 

14. Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi 

zewnętrznemu niezbędnych dokumentów oraz informacji w celu weryfikacji 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, z późn. 

zm.).  

15. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu  

o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000. 

16. Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu pomoc 

publiczna nie przekroczy progów pomocy, o których mowa w art. 4 ust. 1 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, z późn. zm.) (dotyczy projektów uwzględniających koszty 

kwalifikowalne objęte pomocą publiczną).  

17. Oświadczam, że wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de 

minimis otrzymanej przeze mnie 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 
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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) –dotyczy przypadku, kiedy w ramach projektu 

przewidziane zostały wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis (w przypadku 

ubiegania się o pomoc de minimis). 

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

XV. ZAŁĄCZNIKI: 

 

 Tabele finansowe- Sytuacja finansowa wnioskodawcy: prognoza oraz informacje dot. 

zatrudnienia. 

 Wykaz aktywów rzeczowych wnoszonych w ramach wkładu własnego 

niepieniężnego. 
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