
Uproszczona wizualizacja dokumentu
elektronicznego

wygenerowana 2016-03-24T13:01:50+01:00
przez Lokalny System Informatyczny (LSI2014)

dostępny w Internecie pod adresem
https://lsi2014.lubelskie.pl

LSI2014 wspomaga proces wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Niniejsza uproszczona wizualizacja została wygenerowana automatycznie
w oparciu o formularz w formacie XML utworzony w LSI2014
jako wzór formularza w ramach naboru RPO WL 2014-2020

Celem niniejszej uproszczonej wizualizacji jest prezentacja treści źródłowego dokumentu elektronicznego przechowywanego w formacie XML w systemie LSI2014.
Niniejsza uproszczona wizualizacja w formacie PDF jest zgodna co do treści z wizualizacją w formacie HTML dostępną w LSI2014 za pośrednictwem przeglądarki

internetowej.
Wizualizacja HTML generowana jest na bieżąco na podstawie tego samego źródłowego dokumentu XML co uproszczona wizualizacja PDF

przy wykorzystaniu domyślnego pliku transformaty XSLT formularzy LSI2014.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie gwarantuje zgodność treści niniejszej uproszczonej wizualizacji w formacie PDF z wizualizacją formacie

HTML
oraz z treścią źródłowego pliku XML w LSI2014 poprzez opatrzenie niniejszej wizualizacji podpisem elektronicznym

złożonym przy wykorzystaniu certyfikatu serwerowego LSI2014.
Niniejsza uproszczona wizualizacja NIE służy podpisywaniu jej w formie elektronicznej ze względu na pominięcie części metadanych technicznych oraz instrukcji

wypełniania.
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Metadane dokumentu elektronicznego w formacie XML zwizualizowanego pod postacią niniejszego pliku PDF

Nazwa metadanej
wg Dz.U. z 2006r.
Nr 206 poz. 1517

Opis metadanej Wartość metadanej

identyfikator ID dokumentu (wzoru formularza XML) w LSI2014 50
identyfikator Suma kontrolna SHA-512 dokumentu (wzoru

formularza XML) przechowywanej w LSI2014 w
postaci pliku

954885cf368be355763c79807baa2a70d519c2b63b1ac083e3bc7d054789fc702442ccdb1a
cac776715b7951ffe397866078f7dc0589eb0bf59779ed0ac39261

twórca ID użytkownika LSI2014, który utworzył dokument
(wzór formularza XML)

95

twórca typ użytkownika LSI2014, który utworzył dokument
(wzór formularza XML)

pracownik IZ/IP/IW/IC w ramach RPO WL 2014-2020

tytuł Nazwa pomocnicza nadana dokumentowi (wzoru
formularza XML) przez jego twórcę w LSI2014

EFRR_Wzór wniosku o dofinansowanie 24_03_2016 (EFRR_Wzór wniosku o dofinansowanie
24_03_2016)

data Data (ISO 8601) wygenerowania dokumentu (wzoru
formularza XML)

2016-03-24T13:01:48+01:00

format Typ mime wizualizowanego dokumentu (wzoru
formularza XML)

text/xml

dostęp Określenie komu, na jakich zasadach i w jakim
zakresie można udostępnić dokument (wzór
formularza XML) (wartość na dzień generowania
wizualizacji - zasady dostępów do dokumentu mogą
ulegać późniejszym modyfikacjom)

Wzory formularzy nie dołączone do naborów są dostępne dla wszystkich pracowników
instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces wdrażania RPO WL 2014-2020. Wzory
formularzy dołączone do naborów są dostępne publicznie.

typ Podstawowy typ dokumentu (wzoru formularza
XML) wg Dublic Core Metadata Initiative

Zestaw danych

relacja Nazwa pliku transformaty XSLT, który został
wykorzystany przez LSI2014 do wygenerowania
wizualizacji w formacie HTML (celem wyświetlenia
formularza w przeglądarce internetowej) na
podstawie dokumentu (wzoru formularza XML)

formularz_cli.20151222-01.xsl

relacja Suma kontrolna SHA-512 pliku transformaty XSLT,
który został wykorzystany przez LSI2014 do
wygenerowania wizualizacji w formacie HTML
(celem wyświetlenia formularza w przeglądarce
internetowej) na podstawie dokumentu (wzoru
formularza XML)

ed27ae32bba93fba97e5e59313dba5968ee654bb6715fdf992e5706bdf81097f9d73c5f8f6f
dfceef2485c257ffe84f02bf1e597c85206f263a2955ac677a988
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odbiorca Podmiot, do którego dokument (wzór formularza
XML) jest adresowany

NIE DOTYCZY

kwalifikacja Kategoria archiwalna dokumentu (wzoru formularza
XML)

BE-10

język Kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO-639-2 pol
opis Krótki opis treści dokumentu (wzoru formularza

XML)
Formularz typu "Wzór wniosku o dofinansowanie" w ramach etapu "Aplikowanie o środki"

uprawnienia Podmiot uprawniony do dysponowania
dokumentem (wzorem formularza XML)

Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)
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Kolejne strony zawierają
uproszczoną wizualizację zawartości dokumentu
(wzoru formularza w postaci pliku XML) o ID = 50

zgodną z wizualizacją w formacie HTML
generowaną przez system LSI2014

na potrzeby przeglądarek internetowych
na podstawie zawartości tegoż dokumentu o ID = 50
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DZIAŁ : I. PROJEKTODAWCA (BENEFICJENT)

SEKCJA : Projektodawca (Beneficjent)

TABELA : Projektodawca (Beneficjent)
Zawartość tabeli

[1] 1.1 Nazwa Beneficjenta
[2] 1.2 Kraj
[3] 1.3 Kwalifikowalność VAT
[4] Uzasadnienie kwalifikowalności VAT
[5] 1.4 Forma prawna
[6] 1.5 Forma własności
[7] 1.6 PKD
[8] czy polski numer NIP
[9] 1.7 NIP
[10] 1.8 REGON
[11] 1.9 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
[12] 1.10 Adres siedziby
[13] Województwo
[14] Powiat
[15] Gmina
[16] Miejscowość
[17] Kod pocztowy polski?
[18] Kod pocztowy
[19] Ulica
[20] Nr budynku
[21] Nr lokalu
[22] Telefon
[23] Fax
[24] Adres e-mail
[25] Adres strony www
[26] 1.11 Adres do korespondencji inny niż adres siedziby
[27] Województwo
[28] Powiat
[29] Gmina
[30] Miejscowość
[31] Kod pocztowy polski?
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[32] Kod pocztowy
[33] Ulica
[34] Nr budynku
[35] Nr lokalu
[36] Telefon
[37] Fax
[38] Adres e-mail

TABELA : 1.12 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania beneficjenta, w tym do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją
projektu

KOLUMNY tabeli 1.12 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania beneficjenta, w tym do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z
realizacją projektu

[1:] Imię
[2:] Nazwisko
[3:] Kraj
[4:] PESEL
[5:] Stanowisko
[6:] Numer telefonu
[7:] Adres e-mail
[8:] Numer faksu

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8

TABELA : 1.13 Osoba/y do kontaktów roboczych
KOLUMNY tabeli 1.13 Osoba/y do kontaktów roboczych

[1:] Imię
[2:] Nazwisko
[3:] Stanowisko
[4:] Numer telefonu
[5:] Adres e-mail
[6:] Numer faksu

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6

SEKCJA :

TABELA :
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Zawartość tabeli
[1] 1.14 Czy projekt będzie realizowany przez podmiot inny niż Beneficjent?

TABELA : Podmiot realizujący projekt inny niż Beneficjent
Zawartość tabeli

[1] 1.14.1 Nazwa pomiotu
[2] 1.14.2 Kraj
[3] 1.14.3 Kwalifikowalność VAT
[4] Uzasadnienie kwalifikowalności VAT
[5] 1.14.4 Forma prawna
[6] 1.14.5 Forma własności
[7] 1.14.6 PKD
[8] czy polski numer NIP
[9] 1.14.7 NIP
[10] 1.14.8 REGON
[11] 1.14.9 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
[12] 1.14.10 Adres siedziby
[13] Województwo
[14] Powiat
[15] Gmina
[16] Miejscowość
[17] Kod pocztowy polski?
[18] Kod pocztowy
[19] Ulica
[20] Nr budynku
[21] Nr lokalu
[22] Telefon
[23] Fax
[24] Adres e-mail
[25] Adres strony www
[26] 1.14.11 Zakres realizowanego projektu

SEKCJA : 1.15 Projekt partnerski

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] 1.16 Czy projekt partnerski?
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TABELA : 1.17 Partnerzy

Zawartość tabeli
[1] Czy NIP polski?
[2] NIP
[3] REGON
[4] Nazwa organizacji/instytucji
[5] Symbol partnera
[6] Kraj
[7] Kwalifikowalność VAT
[8] Uzasadnienie kwalifikowalności VAT
[9] Forma prawna
[10] Forma własności
[11] PKD
[12] Województwo
[13] Powiat
[14] Gmina
[15] Miejscowość
[16] Kod pocztowy polski?
[17] Kod pocztowy
[18] Ulica
[19] Nr budynku
[20] Nr lokalu
[21] Telefon
[22] Fax
[23] Adres e-mail
[24] Adres strony www

TABELA : 1.18 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania partnera, w tym do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją
projektu

KOLUMNY tabeli 1.18 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania partnera, w tym do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z
realizacją projektu

[1:] Symbol i nazwa partnera
[2:] Imię
[3:] Nazwisko
[4:] Kraj
[5:] PESEL
[6:] Stanowisko
[7:] Numer telefonu
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[8:] Adres e-mail
[9:] Numer faksu

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABELA : 1.19 Udział partnerów w projekcie
KOLUMNY tabeli 1.19 Udział partnerów w projekcie

[1:] Symbol i nazwa partnera
[2:] Opis roli partnera w ramach realizacji poszczególnych zadań
[3:] Wartość wydatków kwalifikowalnych
[4:] Wartość dofinasowania przypadająca na realizację przez partnera zadań

Zawartość tabeli
1 2 3 4
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DZIAŁ : II. INFORMACJE O PROJEKCIE

SEKCJA : Informacje o projekcie

TABELA : Informacje o projekcie
Zawartość tabeli

[1] 2.1 Program operacyjny
[2] 2.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej
[3] 2.3 Numer i nazwa Działania
[4] 2.4 Numer i nazwa Poddziałania
[5] 2.5 Instytucja przyjmująca wniosek
[6] 2.6 Numer naboru
[7] 2.7 Tytuł projektu
[8] 2.8 Okres realizacji projektu
[9] Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
[10] Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu
[11] Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu
[12] 2.9 Rodzaj projektu
[13] 2.10 Partnerstwo Publiczno-Prywatne

TABELA : 2.11 Powiązanie ze strategiami
Zawartość tabeli

[1] Powiązanie ze strategią
[2] Uzasadnienie powiązania ze strategiami

TABELA : 2.12 Typ projektu
Zawartość tabeli

[1] Typ projektu

TABELA : 2.13 Pomoc publiczna
Zawartość tabeli

[1] Pomoc publiczna

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] 2.14 Projekt grantowy
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[2] 2.15 Projekt w ramach inżynierii finansowej
[3] Instrumenty finansowe
[4] 2.16 Projekt generujący dochód
[5] 2.17 Zryczałtowana stawka (%)
[6] 2.18 Luka w finansowaniu (%)
[7] 2.19 Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu
[8] 2.20 Wartość generowanego dochodu
[9] 2.21 Projekt komplementarny
[10] 2.22 Duży projekt
[11] Data zawarcia pierwszej umowy na wykonanie prac
[12] 2.23 Czy projekt należy do grupy projektów
[13] Grupa projektów
[14] 2.24 Czy projekt stanowi kontynuację realizowanego do tej pory
przedsięwzięcia lub czy planowane są do realizacje dalsze etapy przedsięwzięcia?
[15] Uzasadnienie
[16] 2.25 Cross-financing
[17] Kwota cross-financingu
[18] 2.26 Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami w
istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte
siecią Natura 2000?
[19] 2.27 Lokalizacja projektu na obszarach sieci Natura 2000
[20] Czy projekt jest realizowany na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
[21] Nazwa obszaru
[22] Czy projekt jest realizowany na Specjalnych Obszarach Ochrony Siedlisk
(SOO)/ Obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
[23] Nazwa obszaru
[24] 2.28 Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód
powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają
stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu
wód/potencjału?

SEKCJA : 2.29 Miejsce realizacji projektu

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Projekt realizowany na terenie całego kraju
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TABELA : Miejsce realizacji projektu
KOLUMNY tabeli Miejsce realizacji projektu

[1:] Kod wnioskodawcy/partnera
[2:] Dofinansowanie z UE (planowane)
[3:] Województwo
[4:] Powiat
[5:] Gmina
[6:] Miejscowość

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6

SEKCJA : Klasyfikacja projektu

TABELA : 2.30 Zakres interwencji (dominujący i uzupełniające)
KOLUMNY tabeli 2.30 Zakres interwencji (dominujący i uzupełniające)

[1:] Zakres interwencji
[2:] całkowite wydatki kwalifikowalne (udział kwotowy)
[3:] całkowite wydatki kwalifikowalne (udział procentowy)
[4:] publiczne wydatki kwalifikowalne (udział kwotowy)
[5:] publiczne wydatki kwalifikowalne (udział procentowy)

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5

TABELA : Klasyfikacja projektu
Zawartość tabeli

[1] 2.31 Forma finansowania

TABELA : 2.32 Typ obszaru realizacji
Zawartość tabeli

[1] według klasyfikacji DEGURBA
[2] według klasyfikacji GUS

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] 2.33 Dział gospodarki
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Zawartość tabeli
1

TABELA : 2.34 Tematy uzupełniające
Zawartość tabeli

[1] Temat uzupełniający

SEKCJA : 2.35 Wartość projektu

TABELA : Wartość projektu
KOLUMNY tabeli Wartość projektu

[1:] Rodzaj pomocy publicznej
[2:] Wartość ogółem
[3:] Wydatki kwalifikowalne
[4:] Wnioskowane dofinansowanie
[5:] Wkład UE
[6:] % dofinansowania
[7:] Wkład własny (łącznie)

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7

[Bez pomocy publicznej:]
Bez pomocy publicznej
[Pomoc publiczna:]
Pomoc publiczna
[Pomoc de minimis:]
Pomoc de minimis

SEKCJA : 2.36 Źródła finansowania wydatków

TABELA : Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych z podziałem na partnerów
KOLUMNY tabeli Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych z podziałem na partnerów

[1:] Kod wnioskodawcy/partnera
[2:] Środki wspólnotowe
[3:] Krajowe środki publiczne: budżet państwa
[4:] Krajowe środki publiczne: budżet JST
[5:] Krajowe środki publiczne: Fundusz Pracy
[6:] Krajowe środki publiczne: PFRON
[7:] Krajowe środki publiczne: inne
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[8:] Środki prywatne
[9:] EBI
[10:] Wkład własny
[11:] Rodzaj wkładu niepieniężnego
[12:] Wkład niepieniężny

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA : Źródła finansowania wydatków ogółem z podziałem na partnerów
KOLUMNY tabeli Źródła finansowania wydatków ogółem z podziałem na partnerów

[1:] Kod wnioskodawcy/partnera
[2:] Środki wspólnotowe
[3:] Krajowe środki publiczne: budżet państwa
[4:] Krajowe środki publiczne: budżet JST
[5:] Krajowe środki publiczne: Fundusz Pracy
[6:] Krajowe środki publiczne: PFRON
[7:] Krajowe środki publiczne: inne
[8:] Środki prywatne
[9:] EBI
[10:] Wkład własny
[11:] Rodzaj wkładu niepieniężnego
[12:] Wkład niepieniężny

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA : Źródła finansowania wydatków - dane zbiorcze
KOLUMNY tabeli Źródła finansowania wydatków - dane zbiorcze

[1:] Nazwa źródła finansowania wydatków
[2:] Wydatki kwalifikowane
[3:] Wydatki ogółem

Zawartość tabeli
1 2 3

[wspolnotowe:] 1. Środki wspólnotowe
[krajowe_suma:] 2. Krajowe środki publiczne, w tym:
[krajowe_budzet_panstwa:] 2.A. budżet państwa
[krajowe_budzet_panstwa_wklad_niepieniezny:] 2.A.i
w tym wkład niepieniężny
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[krajowe_budzet_samorzadu:] 2.B. budżet jednostek
samorządu terytorialnego
[krajowe_budzet_samorzadu_wklad_niepieniezny:]
2.B.i w tym wkład niepieniężny
[krajowe_inne_suma:] 2.C. inne krajowe środki
publiczne
[krajowe_inne_fundusz_pracy:] 2.C.i w tym Fundusz
Pracy
[krajowe_inne_pfron:] 2.C.ii w tym Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
[krajowe_inne_inne:] 2.C.iii w tym inne
[krajowe_inne_wklad_niepieniezny:] 2.C.iv w tym
wkład niepieniężny
[prywatne_suma:] 3. Prywatne (wkład własny)
[prywatne_nie_pomoc_publ:] 3.A. w tym wkład
prywatny NIE wymagany przepisami pomocy
publicznej
[prywatne_pomoc_publ:] 3.B. w tym wkład prywatny
wymagany przepisami pomocy publicznej
[prywatne_pozyczki:] 3.C. w tym środki własne:
kredyty, pożyczki, leasing itp.
[prywatne_niefinansowy:] 3.D. w tym wkład
niepieniężny
[suma:] Suma
[ebi:] EBI
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DZIAŁ : III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

SEKCJA : 3.1 Krótki opis projektu

TABELA : Podaj krótki opis projektu z uwzględnieniem:
- celu głównego projektu,

- kluczowych rezultatów projektów,
- grupy docelowej oraz

- zadań przewidzianych do realizacji
KOLUMNY tabeli Podaj krótki opis projektu z uwzględnieniem:

- celu głównego projektu,
- kluczowych rezultatów projektów,

- grupy docelowej oraz
- zadań przewidzianych do realizacji

[1:] Opis
Zawartość tabeli

1

SEKCJA : 3.2 Zgodność projektu z właściwym celem priorytetu RPO WL i planem jego realizacji

TABELA : 3.2.1 Wskaźniki realizacji celu
- wskaż cel priorytetu RPO WL, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu

- określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanego celu - ustal wskaźniki realizacji celu - wskaźniki kluczowe oraz programowe, z
uwzględnieniem wskaźników rezultatu i produktu

- określ jednostkę pomiaru wskaźników
- określ wartość bazową wskaźnika rezultatu (stan wyjściowy projektu) i jego wartość docelową (której osiągnięcie będzie uznane za

zrealizowanie wskazanego celu)
- określ wartość docelową wskaźnika produktu, powiązanego ze wskaźnikiem rezultatu

- określ, w jaki sposób mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz
częstotliwość pomiaru)

Zawartość tabeli
[1] Cel tematyczny
[2] Priorytet inwestycyjny

TABELA : 3.2.2 Cel główny projektu
KOLUMNY tabeli 3.2.2 Cel główny projektu

[1:] Cel główny projektu
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Zawartość tabeli
1

SEKCJA : 3.3 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji

TABELA : Informacja o stopniu przygotowania inwestycji do realizacji
KOLUMNY tabeli Informacja o stopniu przygotowania inwestycji do realizacji

[1:] Nazwa dokumentu
[2:] Czy dotyczy?
[3:] Termin uzyskania przedmiotowego dokumentu

Zawartość tabeli
1 2 3

[dokumentacja_tech:] Dokumentacja techniczna
[prawo_dysp:] Prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
[zezwolenie_inwest:] Zezwolenie na realizację
inwestycji
[specyfikacja_sprzet:] Specyfikacja zakupywanego
sprzętu
[decyzja_srod:] Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
[raport_oos:] Raport oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko naturalne
[program_fu:] Program funkcjonalno–użytkowy
[inne_dok:] Inne

TABELA : Inne dokumenty
KOLUMNY tabeli Inne dokumenty

[1:] Nazwa dokumentu
[2:] Termin uzyskania przedmiotowego dokumentu

Zawartość tabeli
1 2

SEKCJA : 3.4 Trwałość celów i sposób zarządzania produktami projektu

TABELA :
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KOLUMNY tabeli
[1:] Opis trwałości celów i sposób zarządzania produktami projektu

Zawartość tabeli
1

SEKCJA : 3.5 Sposoby promocji projektu

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] Opis sposobów promocji projektu
Zawartość tabeli

1

SEKCJA : 3.6 Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] Opis wpływu projektu na politykę zrównoważonego rozwoju
Zawartość tabeli

1

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] Opis wpływu projektu na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Zawartość tabeli
1

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] Opis, w jaki sposób projekt uwzględnia zasadę uniwersalnego projektowania
Zawartość tabeli
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1

SEKCJA : 3.7 Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowywanych z zagranicznych środków pomocowych (należy
wymienić projekty zakończone lub realizowane) – od 1999 r.

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowywanych z
zagranicznych środków pomocowych (należy wymienić projekty zakończone lub
realizowane) – od 1999 r.

TABELA : Projekty realizowane z zagranicznych środków pomocowych
Zawartość tabeli

[1] Nazwa projektu/źródło finansowania
[2] Numer umowy
[3] Wartość całkowita/kwota dofiansowania

TABELA :
KOLUMNY tabeli

[1:] Problemy, jakie pojawiły się we wdrażaniu projektów realizowanych z zagranicznych środków pomocowych
Zawartość tabeli

1

SEKCJA : 3.8 Komplementarność - powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi w perspektywie 2007-2013 oraz
2014-2020.

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Komplementarność - powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi
/zrealizowanymi w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020

TABELA : Projekty komplementarne
Zawartość tabeli

[1] Nazwa projektu komplementarnego/źródło finansowania
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[2] Numer umowy
[3] Uzasadnienie komplementarności
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DZIAŁ : IV. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

SEKCJA : Pomoc publiczna

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Czy na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotychczas pomoc publiczną?

TABELA : Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej
KOLUMNY tabeli Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej

[1:] Pomoc publiczna
[2:] Informacje na temat uzyskanej dotychczas pomocy publicznej

Zawartość tabeli
1 2

[pomoc_pub_kwota:] Kwota pomocy publicznej uzyskanej dotychczas przez
wnioskodawcę/partnera projektu na dane przedsięwzięcia
[prog_pomocowy:] Właściwy program pomocowy
[Pods_prawn_pom_pub:] Podstawa prawna
[nr_prog_pomoc:] Nr programu pomocowego
[zadania_pom_pub_dotychczas:] Zadania objęte uzyskaną dotychczas pomocą
publiczną

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Czy na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotychczas pomoc de minimis?

TABELA : Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis
KOLUMNY tabeli Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis

[1:] Pomoc de minimis
[2:] Informacje na temat uzyskanej dotychczas pomocy de minimis

Zawartość tabeli
1 2

[pomoc_deminimis_kwota:] Kwota pomocy de minimis uzyskanej dotychczas na
dane przedsięwzięcie w przeciągu trzech lat podatkowych, tj. kwota pomocy de
minimis przyznana w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających lat podatkowych
[Pods_prawn_pom_deminimis:] Podstawa prawna
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[zadania_pom_deminimis_dotychczas:] Zadania objęte uzyskaną dotychczas
pomocą de minimis

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Czy projekt będzie objęty pomocą publiczną?

TABELA : Informacja o objęciu projektu pomocą publiczną?
KOLUMNY tabeli Informacja o objęciu projektu pomocą publiczną?

[1:] Pomoc publiczna
[2:] Informacje na temat podstawy udzielania pomocy publicznej w projekcie

Zawartość tabeli
1 2

[pomoc_pomoc_projekt:] Program pomocowy, na podstawie którego udzielona
zostać ma pomoc w ramach projektu
[Pods_prawn_pomoc_pub_projekt:] Podstawa prawna, na podstawie której
udzielona zostać ma pomoc w ramach projektu
[nr_programu_pomocowego_projekt:] Nr programu pomocowego

SEKCJA : Określenie maksymalnego poziomu dofinansowania - projekty objęte częściowo pomocą publiczną

TABELA : Określenie maksymalnego poziomu dofinansowania - projekty objęte częściowo pomocą publiczną
KOLUMNY tabeli Określenie maksymalnego poziomu dofinansowania - projekty objęte częściowo pomocą publiczną

[1:] Rodzaj kosztu
[2:] Wysokość kosztów kwalifikowanych
[3:] Procent dofinansowania
[4:] Wysokość dofinansowania

Zawartość tabeli
1 2 3 4

[koszty_kwal_ogolne:] Koszty
kwalifikowalne finansowane wg zasad
ogólnych
[koszty_kwal_pomoc_publiczna:] Koszty
kwalifikowalne finansowane wg
programu pomocowego
[koszty_kwal_de_minimis:] Koszty
kwalifikowalne objęte pomocą de
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minimis
[suma:] Suma

TABELA : Zadania w projekcie
KOLUMNY tabeli Zadania w projekcie

[1:] Kategoria kosztu – poziom 1
[2:] Kategoria kosztu – poziom 2
[3:] Kategoria kosztu – poziom 3
[4:] Zadanie
[5:] Unikalna nazwa zadania
[6:] Opis zadania
[7:] Wydatki rzeczywiście ponoszone
[8:] Wydatki rozliczane ryczałtowo
[9:] Wysokość kosztów kwalifikowalnych ogółem zadania
[10:] Wartość całkowita zadania

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TABELA : Szczegółowy budżet projektu
KOLUMNY tabeli Szczegółowy budżet projektu

[1:] Wnioskodawca/Partner projektu
[2:] Nazwa kosztu
[3:] Nazwa zadania
[4:] Pomoc publiczna
[5:] NETTO: kwalifikowalne (na zasadach ogólnych)
[6:] NETTO: kwalifikowalne (pomoc publiczna)
[7:] NETTO: kwalifikowalne (pomoc de minimis)
[8:] NETTO: niekwalifikowalne
[9:] VAT : kwalifikowalne (na zasadach ogólnych)
[10:] VAT : kwalifikowalne (pomoc publiczna)
[11:] VAT : kwalifikowalne (pomoc de minimis)
[12:] VAT : niekwalifikowalne
[13:] BRUTTO: kwalifikowalne (na zasadach ogólnych)
[14:] BRUTTO: kwalifikowalne (pomoc publiczna)
[15:] BRUTTO: kwalifikowalne (pomoc de minimis)
[16:] BRUTTO: niekwalifikowalne
[17:] Wysokość kosztów kwalifikowalnych ogółem
[18:] Wartość całkowita
[19:] Dofinansowanie
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Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TABELA : Wydatki objęte limitami
KOLUMNY tabeli Wydatki objęte limitami

[1:] Wnioskodawca/Partner projektu
[2:] Rodzaj limitu
[3:] Kwota wydatków kwalifikowalnych
[4:] %

Zawartość tabeli
1 2 3 4

TABELA : Budżet projektu podsumowanie
KOLUMNY tabeli Budżet projektu podsumowanie

[1:] Nazwa kosztu
[2:] Kwota
[3:] %

Zawartość tabeli
1 2 3

[koszty_ogolem:] KOSZTY OGÓŁEM
[koszty_kwalifikowane:] KOSZTY KWALIFIKOWALNE
[wklad_wlasny:] WKŁAD WŁASNY
[wklad_wlasny_publiczny:] w tym wkład publiczny
[wklad_wlasny_prywatny:] w tym wkład prywatny
[wklad_wlasny_prywatny_pomoc_publiczna:] w tym
wkład prywatny wymagany przepisami pomocy
publicznej
[wklad_wlasny_niepieniezny:] W tym wkład
niepieniężny
[dochod:] DOCHÓD (6.3) [W ROZUMIENIU ART. 61
ROZPORZĄDZENIA CPR; NIE DOTYCZY DOCHODU
INCYDENTALNEGO]
[wydatki_bez_pomocy_publicznej:] WYDATKI BEZ
POMOCY PUBLICZNEJ/DE MINIMIS
[wydatki_objete_pomoca_publiczna:] WYDATKI OBJĘTE
POMOCĄ PUBLICZNĄ
[wydatki_objete_de_minimis:] WYDATKI OBJĘTE
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POMOCĄ DE MINIMIS
[wydatki_dla_partnera:] WYDATKI PRZEWIDZIANE DLA
PARTNERÓW
[wnioskowane_dofinansowanie:] WNIOSKOWANE
DOFINANSOWANIE
[wspolfinansowanie_unijne:] WSPÓŁFINANSOWANIE
UNIJNE
[kwota_cross_financing:] KWOTA CROSS-FINACING
[wydatki_nieruchomosci:] WYDATKI NA
NIERUCHOMOŚCI
[wydatki_zarzadzanie_projektem:] WYDATKI NA
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
[wydatki_promocja:] WYDATKI NA PROMOCJĘ

TABELA : Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych latach jego realizacji
KOLUMNY tabeli Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych latach jego realizacji

[1:] Źródło finansowania
[2:] 2014
[3:] %
[4:] 2015
[5:] %
[6:] 2016
[7:] %
[8:] 2017
[9:] %
[10:] 2018
[11:] %
[12:] 2019
[13:] %
[14:] 2020
[15:] %
[16:] 2021
[17:] %
[18:] 2022
[19:] %
[20:] 2023
[21:] %
[22:] Suma kwota
[23:] Suma %

Zawartość tabeli
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
[srodki_wsp
olnotowe:]
Środki
wspólnotow
e
[budzet_pa
nstwa:]
Budżet
państwa
[budzet_woj
ewodztwa:]
Budżet
województ
wa
[budzet_po
wiatu:]
Budżet
powiatu
[budzet_gm
iny:] Budżet
gminy
[fundusz_pr
acy:]
Fundusz
Pracy
[panstwowy
_fundusz_re
habiloitacji_
osob_niepel
nostrawnyc
h:]
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacj
i Osób Niep
ełnosprawn
ych
[wklad_pry
watny?_nie
_wymagany
_przepisami
_pp:] wkład
prywatny
NIE
wymagany
przepisami
pomocy
publicznej
[wklad_pry
watny_wym
agany_prze
pisami_pp:]
wkład
prywatny
wymagany
przepisami
pomocy
publicznej
[srodki_wla
sne:] środki
własne:
kredyty,
pożyczki,
leasing itp.
[inne:] inne

TABELA : Inne źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych latach jego realizacji
KOLUMNY tabeli Inne źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych latach jego realizacji

[1:] Inne źródło finansowania
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[2:] 2014
[3:] %
[4:] 2015
[5:] %
[6:] 2016
[7:] %
[8:] 2017
[9:] %
[10:] 2018
[11:] %
[12:] 2019
[13:] %
[14:] 2020
[15:] %
[16:] 2021
[17:] %
[18:] 2022
[19:] %
[20:] 2023
[21:] %
[22:] Suma kwota
[23:] Suma %

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SEKCJA : Uzasadnienie zakupu środków trwałych w projekcie

TABELA : Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (nie dotyczy wyposażania na stałe
zainstalowanego w projekcie, wpisanego do rejestru środków trwałych oraz środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN

netto).
KOLUMNY tabeli Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (nie dotyczy wyposażania na
stałe zainstalowanego w projekcie, wpisanego do rejestru środków trwałych oraz środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN

netto).
[1:] Środek trwały/wartości niematerialne i prawne
[2:] Uzasadnij konieczność poniesienia wydatku dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu
[3:] Uzasadnij konieczność poniesienia wydatku w kontekście wcześniejszych zakupów dokonanych przez projektodawcę oraz w odniesieniu do
jego zasobów w zakresie środków trwałych w momencie przystąpienia do realizacji projektu
[4:] Wskaż, co stanie się z zakupami środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu

Zawartość tabeli
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1 2 3 4

SEKCJA : Cross-financing

TABELA : Cross-financing – uzasadnienie
KOLUMNY tabeli Cross-financing – uzasadnienie

[1:] Zadania realizowane w ramach cross-financingu
[2:] Wartość zadania
[3:] Uzasadnienie realizacji zadania w projekcie

Zawartość tabeli
1 2 3

SEKCJA : Rachunki bankowe

TABELA : Rachunki bankowe
Zawartość tabeli

[1] Numer rachunku
[2] Przeznaczenie rachunku
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DZIAŁ : V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

SEKCJA : Dokumenty załączone do wniosku o dofinansowanie

TABELA : Dokumenty załączone do wniosku o dofinansowanie
KOLUMNY tabeli Dokumenty załączone do wniosku o dofinansowanie

[1:] Nazwa załącznika
[2:] Czy dotyczy?

Zawartość tabeli
1 2

[stud_wykonal:] 1. Studium Wykonalności
[ocena_oddzialywania:] 2. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na
środowisko:
[ocena_oddzialywania_2a:] 2.a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie
OOŚ
[ocena_oddzialywania_2b:] 2.b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów sieci Natura 2000
[ocena_oddzialywania_2c:] 2.c Deklaracja organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną
[ocena_oddzialywania_2d:] 2.d Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem
informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
[ocena_oddzialywania_2e:] 2.e Dokumentacja środowiskowa
[ocena_oddzialywania_2f:] 2.f Dokumenty potwierdzające podstawę lokalizacji
projektu
[umowa_partner:] 3. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia)
[zasw_urzad_skarb:] 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika
VAT
[oswiadcz_vat:] 5. Oświadczenie o kwalifikowlaności VAT
[dok_tech:] 6. Dokumentacja techniczna
[koszto_inwest:] 7. Kosztorys inwestorski
[specyf_sprzet:] 8. Specyfikacja zakupywanego sprzętu
[pozw_budow:] 9. Pozwolenie na budowę
[zglosz_budow:] 10. Zgłoszenie budowy
[oswiadcz_praw:] 11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
[zabezpiecz_srodk:] 12. Uchwała organu stanowiącego potwierdzająca
zabezpieczenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu (lub inne
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dokumenty w zależności od statusu beneficjenta)
[bilans_rio:] 13. Bilans za ostatni rok, w przypadku JST opinia składu orzekającego
RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni
[rach_zyskow_strat:] 14. Rachunek zysków i strat
[wypis_krs:] 15. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności
Gospodarczej
[harmon_rzecz_finas:] 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu
[harmon_wnioskow_platno:] 17. Harmonogram składania wniosków o płatność
oraz o płatność zaliczkową
[umowa_rachune:] 18. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla Projektu
[inne_zal:] Inne

TABELA : Inne załączniki
KOLUMNY tabeli Inne załączniki

[1:] Nazwa załącznika
Zawartość tabeli

1
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DZIAŁ : VI. OŚWIADCZENIA

SEKCJA : Oświadczenia beneficjenta

TABELA : Oświadczenia beneficjenta
KOLUMNY tabeli Oświadczenia beneficjenta

[1:] Tekst Oświadczenia
[2:] TAK/NIE/ND

Zawartość tabeli
1 2

[oswiadczenie1_1:] Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są
zgodne z prawdą
[oswiadczenie1_2:] Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami
prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych
oraz pomocy publicznej
[oswiadczenie1_3:] Oświadczam, iż w przypadku, gdy realizacja projektu
rozpoczęłam się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym
przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa
[oswiadczenie1_4:] Oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję ani
żadnego z partnerów projektu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
[oswiadczenie1_5:] Oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję ani
żadnego z partnerów projektu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary
[oswiadczenie1_6:] Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z
uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
[oswiadczenie1_7:] Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki
przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania)
[oswiadczenie1_8:] Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku
dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o
którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30
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kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu
pomocowego. (Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy
publicznej).
[oswiadczenie1_9:] Oświadczam, że zgodnie z art. 125 ust. 3 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, str. 320) dysponuję potencjałem administracyjnym,
finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu
zgodnie warunkami wsparcia określonymi w ramach RPO WL 2014-2020
[oswiadczenie1_10:] Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności
wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), a wszelkie dane zawarte w
dokumentacji związanej z realizacją projektu nie naruszają przepisów ww. Ustawy
[oswiadczenie1_11:] Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym
instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę
na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę Programu, z
zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych
[oswiadczenie1_12:] Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 
POUCZENIE: Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku składane są pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art.
37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 poz. 1146) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Oznaczone tajemnice i
informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są chronione przez właściwą
instytucję, o ile Wnioskodawca ze względu na swój status może je chronić na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
[oswiadczenie_partnerzy:] Oświadczam, że partnerzy projektu zapoznali się z
informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązują
się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
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wniosku o dofinansowanie.

TABELA : Ochrona informacji i podstawa prawna
KOLUMNY tabeli Ochrona informacji i podstawa prawna

[1:] Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku i załączonych do
niego dokumentach
[2:] Informacje i tajemnice zawarte w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach
[3:] Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy (max 1000 znaków)

Zawartość tabeli
1 2 3

TABELA : Data wypełnienia wniosku o dofinansowanie
KOLUMNY tabeli Data wypełnienia wniosku o dofinansowanie

[1:] Data wypełnienia wniosku
Zawartość tabeli

1
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