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FISZKA 
Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 

   

Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku 

   

 

SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
1.1 Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa instytucji Nazwa komórki realizującej projekt 

  

1.2 Informacje teleadresowe wnioskodawcy 

Województwo Powiat Gmina Miejscowość 

    

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu 

    

    

    

1.3 Forma organizacyjno-prawna 1.4 Forma własności 

  

1.5 Numer NIP 

 

1.6 Osoba upoważniona do podpisywania wniosku aplikacyjnego 

Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail 

 

1.7 Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych 

Imię  Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail 
 

 

SEKCJA 2 - INFORMACJE O PROJEKCIE 
2.1 Program Operacyjny 

 

2.2 Oś priorytetowa 

2.2.1 Numer 2.2.2 Nazwa 

  

2.3 Działanie 

2.3.1 Numer 2.3.2 Nazwa 

  

2.4.Poddziałanie 

2.4.1 Numer 2.4.2 Nazwa 

 

2.5 Tytuł projektu 
 

2.6.Cel oraz krótki opis projektu 

 

2.7 Planowany termin realizacji projektu 

2.7.1 Planowana data rozpoczęcia realizacji 2.7.2 Planowana data zakończenia realizacji 

  

 

2.8 Wartość projektu 

2.8.1 Wartość ogółem 2.8.2 Wydatki kwalifikowalne 

  

2.8.3 % dofinansowania ze 
środków publicznych 

2.8.4 Dofinansowanie ze 
środków publicznych 

2.8.5 % 
dofinansowania ze 
środków UE 

2.8.6 Dofinansowanie ze 
środków UE 
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2.9 Klasyfikacja projektu 

Zakres interwencji  

Forma finansowania  

Typ obszaru realizacji   

Rodzaj działalności gospodarczej  

 

SEKCJA 3 – WSKAŹNIKI 

Nazwa wskaźnika 
Typ 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Wartość bazowa Wartość docelowa 

     

 

SEKCJA 4 - ZASADY HORYZONTALNE UE 
Wpływ projektu na zasadę partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów                                 

POZYTYWNY [  ] NEUTRALNY [ ] 

UZASADNIENIE 

 

Wpływ projektu na zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

POZYTYWNY [  ] NEUTRALNY [  ] 

UZASADNIENIE 

 

Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju 

POZYTYWNY [  ] NEUTRALNY [  ] 

UZASADNIENIE 

 

Wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska 

POZYTYWNY [  ] NEUTRALNY [  ] 

UZASADNIENIE 

 

Dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną 

TAK [  ] NIE [  ] 

UZASADNIENIE 

Zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych 
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SEKCJA 5. PLAN RZECZOWO – FINANSOWY 

5.1 
5.1 Plan rzeczowo finansowy 

Lp. Kategoria wydatków Zakres 
Interwencji 

Opis zadania Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

       

RAZEM   

 
 

5.2 
5.2 Źródła finansowania  

 

 Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych 

Środki wspólnotowe   
Krajowe środki publiczne, w tym:   

- budżet państwa   

- budżet jst   

- inne krajowe środki publiczne   

Prywatne   
Suma   

w tym   
EBI   
 
 

5.3 
5.3 Harmonogram płatności 

Rok Kwartał Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych 

    

Suma:   

Razem:   
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Indykatywny harmonogram finansowania wynagrodzeń  
[  ]wg kart czasu pracy  
[  ] wg opisów stanowisk pracy / zakresów obowiązków  

 
 

Rok  
 

Kod 
stanowiska 

Poziom kwalifikowalności wynagrodzenia (1=100%) 
Wymiar etatu 

Obowiązywanie dokumentu 
potwierdzającego kwalifikowalność 

(opis/zakres) Liczba etatoms. 

 sty 
lu
t 

mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru  
Data 

początkowa 
Data końcowa  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=[(2)+…+(13)]*14 

      
 

Etaty w PO   Etatoms. w PO  
 

SUMA ETATÓW   
SUMA 

ETATOMS. 
 

 

Czy w ramach wniosku będą finansowane wynagrodzenia pracowników IP lub IW dla więcej niż jednego programu operacyjnego? [  ]TAK [ ]NIE 
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SEKCJA 6. ZAŁĄCZNIKI 
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SEKCJA 7. OŚWIADCZENIA 
 
 

[  ] 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako 
załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. 

[  ] 
Oświadczam, że posiadam kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu 
pod względem technicznym i finansowym. 

[  ] 

Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z 
Funduszu Spójności , a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do 
osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów. 

[  ] 
Oświadczam, że mimo rozpoczęcia realizacji operacji przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie przy ich realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danej operacji. 

[  ] 

W razie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020 wyrażam zgodę na umieszczenie nazwy beneficjenta, tytułu projektu i 
przyznanej kwoty dofinansowania w wykazie opublikowanym na stronie internetowej 
programu. 

[  ] 
Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie mogę odzyskać w żaden sposób 
poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. 

[  ] 
Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych 
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie. 

[  ] 
Oświadczam, że projekt nie jest projektem zakończonym, zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 
6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

[  ] 
Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony 
podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych. 

[  ] 
Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie 
fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

Data: Imię i nazwisko: 
. 

 
 

 


