
1 
 

Załącznik 2. Wzór wniosku o dofinansowanie 

Działanie 3.3 POPC 

 

 

 

 

 
 
 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie (pole wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek o dofinansowanie) 

Rodzaj zgłoszenia <zgłoszenie/korekta> 

Numer wniosku o dofinansowanie  

Numer naboru   

Data wpływu  

Godzina wpływu  

Data rozpoczęcia weryfikacji   

Data zakończenia weryfikacji   

Data zatwierdzenia wniosku  

Status wniosku  

2.  Informacje ogólne o projekcie 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 
3.3 e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych 

Poddziałanie Nie dotyczy 

Tytuł projektu <tekst> 1000 znaków 

Krótki opis projektu <tekst> 2000 znaków 

Rodzaj projektu Pozakonkursowy 

Okres realizacji projektu  
od RRRR-MM-DD 

do RRRR-MM-DD 

Okres kwalifikowalności 
wydatków w projekcie 

od RRRR-MM-DD 

do RRRR-MM-DD 

Duży projekt Nie 

Partnerstwo publiczno-prywatne Nie 

Typ projektu 
Wsparcie programistów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lub 
gospodarczych  

Grupa projektów Nie 

Powiązanie ze strategiami 

<lista wyboru> 

Brak powiązania 

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020 

Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 

Projekt partnerski Nie 

3. Miejsce realizacji projektu 

Projekt realizowany na terenie całego 

kraju  

Tak 

4. Klasyfikacja projektu 

Zakres interwencji (dominujący)  080 Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego,  
e-dostępności, e-uczenia się i e-edukacji, umiejętności cyfrowe 

Zakres interwencji (uzupełniający) Nie dotyczy 

Forma finansowania  Dotacja bezzwrotna 
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Typ obszaru realizacji Nie dotyczy 

Rodzaj działalności gospodarczej  Lista wyboru: 

Rolnictwo i leśnictwo, 
Rybołówstwo i akwakultura, 
Produkcja artykułów spożywczych i napojów, 
Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych, 
Produkcja sprzętu transportowego, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego, 
Budownictwo, 
Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych), 
Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych, 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, 
Transport i składowanie, 
Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi 
informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna, 
Handel hurtowy i detaliczny, 
Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
Administracja publiczna, 
Edukacja, 
Opieka zdrowotna, 
Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i 
indywidualne, 
Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu, 
Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja, 
Inne niewyszczególnione usługi. 

Temat uzupełniający (pole uzupełniane 
przez instytucję przyjmującą wniosek o 
dofinansowanie) 

 

5.  Informacje ogólne o Beneficjencie 

Nazwa Beneficjenta Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Krótki opis Beneficjenta  <tekst> 500 znaków 

Forma prawna Beneficjenta organ władzy, organ administracji rządowej 

Forma własności <lista wyboru> 

Skarb Państwa, 
Państwowe osoby prawne, 
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne, 
Krajowe osoby fizyczne, 
Pozostałe krajowe jednostki prywatne, 
Osoby zagraniczne 

NIP Beneficjenta  

REGON  

PKD (dominujący)  

Możliwość odzyskania VAT <lista wyboru> tak/nie/częściowo 

Status Beneficjenta na dzień składania 
wniosku  

Nie dotyczy 

6. Adres siedziby 

Kod pocztowy Miejscowość  Adres  
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  ulica: 

nr budynku: 

Nr lokalu: 

Telefon  Faks Adres e-mail 

  <250 znaków> 

Adres ePUAP Kraj Województwo 

 Polska  

7. Dane do korespondencji 

a) Upoważniona osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko Stanowisko  Numer telefonu 

   

Numer faksu Adres e-mail 

 <250 znaków> 

 

Imię i nazwisko Stanowisko  Numer telefonu 

   

Numer faksu Adres e-mail 

 <250 znaków> 

 

b) Adres korespondencyjny Beneficjenta (jeśli inne niż adres siedziby) w przypadku partnerstwa należy podać jeden 

wspólny adres 

Kod pocztowy Miejscowość  Adres  

  ulica: 

nr budynku: 

Nr lokalu: 

Telefon  Faks Adres e-mail 

  <250 znaków> 

Adres ePUAP Kraj Województwo 

 Polska  

8. Dane partnera (jeśli dotyczy) 

Nazwa partnera  <tekst> 

Krótki opis partnera <tekst> 

Opis sposobu wyboru Partnera <4000 znaków> 

Data podpisania porozumienia lub 
umowy o partnerstwie 

RRRR-MM-DD 

Forma prawna partnera  

NIP   

REGON  

Kod PKD podstawowej działalności 
partnera wnioskodawcy  

 

Czy partner wnioskodawcy jest 
podmiotem upoważnionym przez 
Wnioskodawcę do ponoszenia 
wydatków w projekcie 

<lista wyboru> <tak/nie> 

Możliwość odzyskania VAT <lista wyboru> tak/nie/częściowo 
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Status Partnera na dzień składania 
wniosku  

Nie dotyczy 

9. Adres siedziby Partnera 

Kod pocztowy Miejscowość  Adres  

  ulica: 

nr budynku: 

Nr lokalu: 

Telefon  Faks Adres e-mail 

  <250 znaków> 

Adres ePUAP Kraj Województwo 

 Polska  

+ Dodaj kolejnego partnera 

10. Dane podmiotu upoważnionego przez beneficjenta do ponoszenia wydatków w projekcie (jeśli dotyczy) 

Nazwa podmiotu upoważnionego <tekst> 

Krótki opis podmiotu upoważnionego <tekst> 

Forma prawna podmiotu 
upoważnionego 

 

NIP   

REGON  

PKD  

Możliwość odzyskania VAT <lista wyboru> tak/nie/częściowo 

11. Adres siedziby Podmiotu upoważnionego (jeśli dotyczy) 

Kod pocztowy Miejscowość  Adres  

  ulica: 

nr budynku: 

Nr lokalu: 

Telefon  Faks Adres e-mail 

  <250 znaków> 

Adres ePUAP Kraj Województwo 

 Polska  

+ Dodaj kolejny podmiot upoważniony 

12. Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu 

Zasoby techniczne <4000 znaków> 

Potencjał kadrowy <4000 znaków> 

Doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów związanych z interwencją 
działania 

<4000 znaków> 

13. Szczegółowy opis projektu 

Cele projektu - ogólne i szczegółowe 

<tekst> 4000 znaków 

Opis planowanych działań 

<tekst> 4000 znaków 
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Innowacyjność projektu  

<tekst> 8000 znaków 

Koncepcja ewaluacji projektu  

<tekst> 4000 znaków 

Perspektywiczność projektu  

<tekst> 8000 znaków 

14. Tabela - Lista mierzalnych wskaźników projektu 

Wskaźniki kluczowe 

Wskaźniki produktu  

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba wspartych programistów osoby  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa 

    

 

Wskaźniki specyficzne dla programu 

Wskaźniki produktu  

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

   

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa 

Liczba zaproponowanych rozwiązań 
problemów społ.-gosp. przez 
programistów/zespoły 

szt. 0  

 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary Wartość docelowa 

   

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa 

    

14a. Uzasadnienie wskaźników projektu  

Uzasadnienie dla doboru wskaźników oraz uzasadnienie wartości docelowych dla wszystkich wskaźników 

<tekst>4000 znaków 

Sposób pomiaru wszystkich wskaźników 

<tekst>4000 znaków 

15. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

15a. Pomoc publiczna Nie 

 

15b. Charakter wsparcia Bez pomocy publicznej 

 



7 
 

15c.Schemat pomocy 

Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie stosownego rozporządzenia właściwego Ministra Nie 

pomoc de minimis na podstawie stosownego rozporządzenia właściwego Ministra Nie 

- pomoc indywidualna Nie 

Nowa inwestycja
1
 (Tak/Nie) – Dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej 

(nie dotyczy pomocy de minimis oraz pomocy indywidualnej notyfikowanej do komisji Europejskiej) 

Nie dotyczy 

 

15d. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis uzyskana przez Beneficjenta 

a) Kwota pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków 
kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN 

Nie dotyczy 

b) Kwota pomocy publicznej otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków 
kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN) 

Nie dotyczy 

c) Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (w EUR) 

Nie dotyczy 

16. Wpływ projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013 

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi równości szans kobiet i mężczyzn 

<tekst> 4000 znaków 

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 

<tekst> 4000 znaków 

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 

<tekst> 4000 znaków 

                                                           
1 Inwestycja początkowa w rozumieniu pkt 20 h) albo pkt 20 i) Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. C 209 
z 23.07.2013). 
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17. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2013 lub planowanymi do realizacji w latach 2014-2020, w tym przy udziale środków UE 

Komplementarność projektu z innymi projektami 
realizowanymi w latach 2007-2020 

<lista wyboru> (tak/nie) 

 

 

Podmiot realizujący komplementarny projekt <tekst> 250 znaków 

Nazwa/tytuł projektu komplementarnego <tekst> 200 znaków 

Nr umowy o dofinansowanie/porozumienia 
(jeśli dotyczy) 

Wartość ogółem  Okres realizacji Stan realizacji 

  od RRRR do RRRR <lista wyboru> 

Planowany/ W trakcie realizacji/Zrealizowany 

Opis rodzaju powiązania  <tekst> 4000 znaków 

+ należy powielić powyższą tabelę w celu dodania kolejnego projektu 

18. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe Nie 

19. Projekt generujący dochód 

Projekt generujący dochód Nie dotyczy 

Zryczałtowana stawka (%)/ 
Luka w finansowaniu (%) 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przed uwzględnieniem dochodu 

Wartość generowanego dochodu 

<lista wyboru do zryczałtowanej stawki> 

20 

25 

30 
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20. Zakres rzeczowy projektu 

Zadanie Nazwa zadania 
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych 
zadań/czas realizacji/podmiot działania 

Wydatki rzeczywiście 
poniesione 

Wydatki rozliczane 
ryczałtowo 

Zadanie 1 <tekst> 600 znaków <tekst> 3000 znaków <lista wyboru> Tak/Nie Nie 

Zadanie 2 <tekst> 600 znaków <tekst> 3000 znaków <lista wyboru> Tak/Nie Nie 

Zadanie (…) <tekst> 600 znaków <tekst> 3000 znaków <lista wyboru> Tak/Nie Nie 

Koszty pośrednie <tekst> 600 znaków <tekst> 3000 znaków <lista wyboru> Tak/Nie Nie 
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21. Zakres finansowy 

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE 

Kategoria kosztów/ 
podkategoria

2
 

Nazwa kosztu w ramach danej 
kategorii/podkategorii kosztów

3
 

C
ro

ss
-f

in
an

ci
n

g 

(T
/N

) 

P
o

m
o

c 
p

u
b

lic
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a 
 

(T
/N

) 

P
o

m
o

c 
d

e 

m
in

im
is

(T
/N

) 

Cena 
jednostkowa 

Liczba sztuk Razem 

Wydatki ogółem Wydatki 
kwalifikowalne 

Dofinansowanie 

Zadanie 1. [Nazwa zadania] 

<150 znaków> <200 znaków> N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

(...)  N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 

Zadanie 2. [Nazwa zadania] 

<150 znaków> <200 znaków> N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

(...)  N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 

Zadanie <…> [Nazwa zadania] 

<150 znaków> <200 znaków> N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

(...)  N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 

+ należy powielić powyższą tabelę w celu dodania kolejnego zadania 

 

Koszty pośrednie 

<150 znaków> <200 znaków> N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

(...)  N N N 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 

                                                           
2 Kategoria/podkategoria kosztów jest wybierana ze słownika stworzonego przez IZ POPC. 
3 Nazwa kosztu powinna być unikalna w ramach danej kategorii/podkategorii kosztów i danego zadania. 
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Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone 0,00 0,00 0,00 
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WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 

Rodzaj ryczałtu
4
 Nazwa ryczałtu Informacje dotyczące ryczałtów 

P
o

m
o

c 
p

u
b

lic
z

n
a 

(T
/N

) 
P

o
m

o
c 

d
e 

m
in

im
is

 

(T
/N

) Razem 

Wydatki ogółem Wydatki 
kwalifikowalne 

Dofinansowanie 

Zadanie 1. [Nazwa zadania]  

Stawka 
jednostkowa 

 Wysokość stawki Liczba stawek N N 0,00 0,00 

 

0,00 

 
  

Kwota 
ryczałtowa 

 Nazwa wskaźnika Wartość 
wskaźnika 

N N 0,00 0,00 0,00 

  

Stawka 
ryczałtowa 

 Stawka ryczałtowa (%) N N 0,00 0,00 0,00 

 

Suma 0,00 0,00 0,00 

+ należy powielić powyższą tabelę w celu dodania kolejnego zadania 

Koszty pośrednie 

Stawka 
jednostkowa 

 Wysokość stawki Liczba stawek N N 0,00 0,00 0,00 

   

Kwota 
ryczałtowa 

 Nazwa wskaźnika Wartość 
wskaźnika 

N N 0,00 0,00 0,00 

   

Stawka 
ryczałtowa 

 Stawka ryczałtowa (%) N N 0,00 0,00 0,00 

  

Suma 0,00 0,00 0,00 

    

Ogółem wydatki rozliczne ryczałtowo 0,00 0,00 0,00 

                                                           
4 Rodzaj ryczałtu: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa, stawka ryczałtowa 
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OGÓŁEM WYDATKI 

Ogółem w projekcie 0,00 0,00 0,00 

w tym koszty bezpośrednie 0,00 0,00 0,00 

 

w ramach zadań 

Zadanie 
Razem 

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie 

Zadanie 1 0,00 0,00 0,00 

Zadanie (…) 0,00 0,00 0,00 

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00 

 

w ramach kategorii kosztów 

Kategoria kosztów Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Udział % 

<tekst> 0,00 0,00 0,00 

<tekst> 0,00 0,00 0,00 

 

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom 

Kategoria kosztów podlegająca limitom Wydatki kwalifikowalne Udział % 

Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00 

Cross-financing  0,00 0,00 

Wkład rzeczowy 0,00 0,00 

Koszty przygotowawcze 0,00 0,00 

Organizacja spotkań i warsztatów 0,00 0,00 

Sprzęt teleinformatyczny 0,00 0,00 



14 
 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Opieka serwisowa 0,00 0,00 

Amortyzacja  0,00 0,00 

Domeny i portale  0,00 0,00 

Zewnętrzne ekspertyzy i usługi 0,00 0,00 

Informacja i promocja 0,00 0,00 

Zarządzanie projektem  0,00 0,00 

Koszty pośrednie  0,00 0,00 

Uwaga 1: Całkowity udział procentowy powyższych kategorii kosztów, z wyłączeniem kategorii „Koszty przygotowawcze” nie może przekroczyć łącznie 5% wartości dofinansowania projektu  

Uwaga 2.: Całkowity udział procentowy kategorii „Koszty przygotowawcze” nie może przekroczyć 1% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

21a.Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów 

Zadanie Uzasadnienie 

Zadanie 1 <tekst> 2000 znaków 

Zadanie 2 <tekst> 2000 znaków 

Zadanie <…> <tekst> 2000 znaków 

Koszty pośrednie <tekst> 2000 znaków 

21b. Uzasadnienie kosztów rozliczanych ryczałtem 

Uzasadnienie kosztów rozliczanych ryczałtem 

<tekst> 1500 znaków 

21c. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem 

Metodologia wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem 

<tekst> 3000 znaków 
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22. Montaż finansowy  

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Procent dofinansowania Wkład UE Procent 
dofinansowania UE 

Wkład własny 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

w tym bez pomocy publicznej
5
 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

w tym pomoc publiczna 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

w tym pomoc de minimis 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

23. Źródła finansowania wydatków (w PLN) 

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane 

Środki wspólnotowe 0,00 0,00 

Krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 0,00 

- budżet państwa 0,00 0,00 

- budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

- inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 

Prywatne 0,00 0,00 

Suma  0,00 0,00 

w tym EBI 0,00 0,00 

24. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT 

Kategoria Ogółem 

Wydatki kwalifikowalne 0,00 

w tym VAT 0,00 

Wydatki niekwalifikowalne 0,00 

Wydatki ogółem 0,00 

                                                           
5 Przykładowy podział oparty na wartościach słownikowych widoczny wyłącznie w sytuacji wypełnienia pola Pomoc publiczna wartością inną niż Bez pomocy publicznej 
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25. Koncepcja promocji projektu 

Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych 

<tekst> 10000 znaków 

Rodzaj projektu 
Wkład publiczny w projekcie jest 

równy lub mniejszy  
niż 500 tys. euro 

Wkład publiczny przekracza  
500 tys. euro oraz: 

- projekt nie dotyczy zakupu 
środków trwałych; 

- projekt nie dotyczy infrastruktury 
lub prac budowlanych 

Wkład publiczny przekracza  
500 tys. euro oraz:  

- projekt dotyczy infrastruktury lub 
prac budowlanych 

Wkład publiczny przekracza  
500 tys. euro oraz projekt 
dotyczy zakupu środków 

trwałych 

Obowiązki Beneficjenta 

  Oznaczanie swoich działań 
 informacyjno-promocyjnych 

  Oznaczanie dokumentów 

  Informowanie uczestników 

  Umieszczenie opisu 
 projektu na  swojej stronie 
 www (jeśli Beneficjent ma 
 stronę internetową) 

  Plakat A3 

  Tablica informacyjna 

  Tablica pamiątkowa 

  Oznaczanie swoich działań 
 informacyjno-promocyjnych 

  Oznaczanie dokumentów 

  Informowanie uczestników 

  Umieszczenie opisu 
 projektu na  swojej stronie 
 www (jeśli Beneficjent ma 
 stronę internetową) 

  Plakat A3 

  Tablica informacyjna 

  Tablica pamiątkowa 

  Oznaczanie swoich działań 
 informacyjno-promocyjnych 

  Oznaczanie dokumentów 

  Informowanie uczestników 

  Umieszczenie opisu 
 projektu na  swojej stronie 
 www (jeśli Beneficjent ma 
 stronę internetową) 

  Plakat A3 

  Tablica informacyjna 

  Tablica pamiątkowa 

  Oznaczanie swoich działań 
 informacyjno-promocyjnych 

  Oznaczanie dokumentów 

  Informowanie uczestników 

  Umieszczenie opisu 
 projektu na  swojej stronie 
 www (jeśli Beneficjent ma 
 stronę internetową) 

  Plakat A3 

  Tablica informacyjna 

  Tablica pamiątkowa 

Rekomendowane (dodatkowe) 
działania informacyjne i promocyjne 
(Beneficjent wybiera działania, które 
chce zrealizować jako działania 
uzupełniające, zaznaczając 
odpowiednie pole) 

   Brak działań dodatkowych 

   Plakat A3 

   Tablica informacyjna 

   Tablica pamiątkowa 

   Naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach znacznej wartości 

   Przygotowanie szerszej informacji o projekcie i jej aktualizacja na stronie  

   Przygotowanie dokumentacji fotograficznej projektu i jej umieszczenie na stronach internetowych beneficjenta 

   Przygotowanie strony internetowej projektu 

   Działania w mediach społecznościowych 

   Przygotowanie informacji prasowej i przekazanie jej mediom 
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   Organizacja spotkań informacyjnych dla zainteresowanych 

   Organizacja konferencji prasowych 

   Udział w audycjach telewizyjnych i radiowych 

   Prezentacja projektu na spotkaniach, konferencjach, targach branżowych, wydarzeniach promujących projekty unijne 

   Inne publiczne wypowiedzi w mediach na temat projektu 

   inne:  <tekst> 2000 znaków> 
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Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy  

2. Koncepcja realizacji projektu 

3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT 

4. Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) 
opisano sposób spełnienia danego kryterium 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu  

6. Oświadczenie dotyczące zapewnienia środków finansowych na utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości 

7. Plan działań antykorupcyjnych dla projektu (jeżeli nie jest zawarty w Koncepcji realizacji projektu). 

8. Analiza ryzyk (jeżeli nie jest zawarta w Koncepcji realizacji projektu). 
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Deklaracja Wnioskodawcy: 

Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”.  

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 
oświadczeń. 

2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego 
finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków 
publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

4. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych. 

5. Zobowiązuję się do utrzymania rezultatów i zapewnienia trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

6. Oświadczam, że nie podlegam, a także że partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),  

 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. 2012 r. poz. 769),  

 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. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.). 

7.  Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

8.  Oświadczam, że: 

 realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

 realizując projekt, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Nabór, przestrzegałem 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e). 

9.  Oświadczam, że 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 (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

10. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest/będzie zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego (dotyczy 

sytuacji, gdy Wnioskodawca oczekuje na wydanie decyzji). 

11. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy dla planowanego 

projektu (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego). 

12. Oświadczam, że projekt: 

 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000, a także projekt nie uwzględnia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objętych Aneksem I albo II do dyrektywy Rady nr 
85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
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publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzw. dyrektywa OOŚ Dz. Urz. UE L 175 z 5 lipca 1985 z późn. zm.), 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 określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem I do dyrektywy OOŚ; 

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 
wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem II do dyrektywy OOŚ;  

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;  

 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000. Dokumentację 
środowiskową potwierdzającą deklarowane we wniosku oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko należy 
przedłożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

14. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 

15. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie odpowiednim podmiotom dokonującym ewaluacji, 

z zastrzeżeniem, że informacje w nim (wniosku) zawarte będą wykorzystywane wyłącznie dla celów ewaluacji,  

z zachowaniem ochrony i poufności informacji w nim zawartych.   

 

   

data  podpis Wnioskodawcy 

         

 


