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Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie 

 

1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie  

Rodzaj zgłoszenia <Zgłoszenie> <pole wyboru> 

Numer wniosku o dofinansowanie - 

Data 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 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

Poddziałanie Nie dotyczy 

Numer naboru POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 

Tytuł projektu <tekst> 1000 znaków 

Krótki opis projektu <tekst> 1000 znaków 

Rodzaj projektu Konkursowy 

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 rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania 
programowania 

Grupa projektów Nie 

Powiązanie ze strategiami Brak powiązania 

3. Klasyfikacja projektu 

Zakres interwencji (dominujący)  
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 

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 
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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 - 

4. Informacje o Beneficjencie 

Nazwa Beneficjenta <tekst> 250 znaków <tylko wielkie litery> 

Krótki opis Beneficjenta  <tekst> 700 znaków 

Partner wiodący Tak 

Forma prawna Beneficjenta 

<lista wyboru> 

organy władzy, administracji rządowej 

organy kontroli państwowej i ochrony prawa 

wspólnoty samorządowe 

sądy i trybunały 

Skarb Państwa 

europejskie zgrupowania interesów gospodarczych 

spółki partnerskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - duże przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - małe przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo 

spółki jawne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki jawne - małe przedsiębiorstwo 

spółki jawne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki jawne - duże przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - małe przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - średnie przedsiębiorstwo 
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spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki europejskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - duże przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
mikroprzedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
małe przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
średnie przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
duże przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - mikroprzedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - małe przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - średnie przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - duże przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - duże przedsiębiorstwo 

państwowe jednostki organizacyjne  

gminne samorządowe jednostki organizacyjne 

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

instytucje gospodarki budżetowej 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - duże przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - 
mikroprzedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - małe 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - średnie 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - duże 
przedsiębiorstwo 

spółdzielnie 

spółdzielnie europejskie 

uczelnie 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
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fundacje 

fundusze 

Kościół Katolicki 

inne kościoły i związki wyznaniowe 

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej 

stowarzyszenia 

organizacje społeczne oddzielnie niewymienione 

instytuty badawcze 

partie polityczne 

związki zawodowe 

organizacje pracodawców 

samorząd gospodarczy i zawodowy 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - mikroprzedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - małe przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - średnie przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - duże przedsiębiorstwo 

przedstawicielstwa zagraniczne 

przedszkola publiczne 

przedszkola niepubliczne 

szkoły publiczne: podstawowe 

szkoły publiczne: gimnazja 

wspólnoty mieszkaniowe 

szkoły publiczne: ponadgimnazjalne 

szkoły publiczne: artystyczne 

szkoły niepubliczne: podstawowe 

szkoły niepubliczne: gimnazja 

związki grup producentów rolnych 

szkoły niepubliczne: ponadgimnazjalne 

szkoły niepubliczne: artystyczne 

placówki systemu oświaty: publiczne 

placówki systemu oświaty: niepubliczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: publiczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: niepubliczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: publiczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: niepubliczne 

bez szczególnej formy prawnej 

Forma własności 

<lista wyboru> 

Skarb Państwa, 

Państwowe osoby prawne, 

Jednostki samorządu terytorialnego, 

Krajowe osoby fizyczne, 

Pozostałe krajowe jednostki prywatne, 

Osoby zagraniczne 

NIP <pole tekstowe> 

REGON <pole tekstowe> 

Dominujący kod PKD <lista wyboru> 

Możliwość odzyskania VAT 

<lista wyboru>  

Tak 

Nie 

Częściowo 

Status Beneficjenta na dzień składania 

wniosku 
Nie dotyczy 
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Adres siedziby 

Kraj 

<lista wyboru> 

Miejscowość 

<lista wyboru> 

Kod pocztowy 

<pole tekstowe> 

Ulica 

<lista wyboru> 

Numer domu 

<pole tekstowe> 

Numer lokalu 

<pole tekstowe> 

Adres e-mail 

<pole tekstowe> 

Adres ePUAP 

<pole tekstowe> 

Telefon 

<pole tekstowe> 

Faks 

<pole tekstowe> 

Adres korespondencyjny 

 taki sam jak adres siedziby  

Kraj 

<lista wyboru> 

Miejscowość 

<lista wyboru> 

Kod pocztowy 

<pole tekstowe> 

Ulica 

<lista wyboru> 

Numer domu 

<pole tekstowe> 

Numer lokalu 

<pole tekstowe> 

Adres e-mail 

<pole tekstowe> 

Adres ePUAP 

<pole tekstowe> 

Telefon 

<pole tekstowe> 

Faks 

<pole tekstowe> 

Osoby upoważnione do kontaktu 

Imię 

<pole tekstowe> 

Nazwisko 

<pole tekstowe> 

Stanowisko 

<pole tekstowe> 

Adres e-mail 

<pole tekstowe> 

Telefon 

<pole tekstowe> 

Faks 

<pole tekstowe> 

<+> możliwość dodania 1 dodatkowej osoby 

5. Partnerzy 

Projekt partnerski <lista wyboru> 

Tak 

Nie 

Partnerzy (inne niż JST) <lista wyboru>  

Tak 

Nie 

Partnerzy (JST) <lista wyboru>  

Tak 

Nie 

5a. Partnerzy (inne niż JST) 

Numer partnera <wartości liczbowe> <liczone automatycznie od nr 2> 

Nazwa partnera <tekst> 250 znaków 

Krótki opis partnera <tekst> 700 znaków 

Partner wiodący Nie 

Uzasadnienie dla jego wyboru <tekst> 3000 znaków 

Data podpisania porozumienia lub 
umowy o partnerstwie 

RRRR-MM-DD 

Forma prawna partnera 

<lista wyboru> 

organy władzy, administracji rządowej 

organy kontroli państwowej i ochrony prawa 

wspólnoty samorządowe 

sądy i trybunały 

Skarb Państwa 

europejskie zgrupowania interesów gospodarczych 

spółki partnerskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - duże przedsiębiorstwo 
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spółki akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - małe przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo 

spółki jawne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki jawne - małe przedsiębiorstwo 

spółki jawne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki jawne - duże przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - małe przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - średnie przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki europejskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - duże przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
mikroprzedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
małe przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
średnie przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
duże przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - mikroprzedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - małe przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - średnie przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - duże przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - duże przedsiębiorstwo 

państwowe jednostki organizacyjne  

gminne samorządowe jednostki organizacyjne 

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne 
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wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

instytucje gospodarki budżetowej 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - duże przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - 
mikroprzedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - małe 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - średnie 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - duże 
przedsiębiorstwo 

spółdzielnie 

spółdzielnie europejskie 

uczelnie 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

fundacje 

fundusze 

Kościół Katolicki 

inne kościoły i związki wyznaniowe 

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej 

stowarzyszenia 

organizacje społeczne oddzielnie niewymienione 

instytuty badawcze 

partie polityczne 

związki zawodowe 

organizacje pracodawców 

samorząd gospodarczy i zawodowy 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - mikroprzedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - małe przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - średnie przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - duże przedsiębiorstwo 

przedstawicielstwa zagraniczne 

przedszkola publiczne 

przedszkola niepubliczne 

szkoły publiczne: podstawowe 

szkoły publiczne: gimnazja 

wspólnoty mieszkaniowe 

szkoły publiczne: ponadgimnazjalne 

szkoły publiczne: artystyczne 

szkoły niepubliczne: podstawowe 

szkoły niepubliczne: gimnazja 

związki grup producentów rolnych 

szkoły niepubliczne: ponadgimnazjalne 

szkoły niepubliczne: artystyczne 

placówki systemu oświaty: publiczne 

placówki systemu oświaty: niepubliczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: publiczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: niepubliczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: publiczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: niepubliczne 

bez szczególnej formy prawnej 



9 

 

Forma własności 

<lista wyboru> 

Skarb Państwa, 

Państwowe osoby prawne, 

Jednostki samorządu terytorialnego, 

Krajowe osoby fizyczne, 

Pozostałe krajowe jednostki prywatne, 

Osoby zagraniczne 

NIP <pole tekstowe> 

REGON <pole tekstowe> 

Dominujący kod PKD <lista wyboru> 

Czy partner Wnioskodawcy jest 
podmiotem upoważnionym do 
ponoszenia wydatków w projekcie 

<lista wyboru> 

Tak 

Nie 

Czy partner Wnioskodawcy uczestniczy 
w osiągnięciu wskaźników 

Nie 

Możliwość odzyskania VAT 

<lista wyboru>  

Tak 

Nie 

Częściowo 

Status partnera na dzień składania 

wniosku 
Nie dotyczy 

Adres siedziby 

Kraj 

<lista wyboru> 

Miejscowość 

<lista wyboru> 

Kod pocztowy 

<pole tekstowe> 

Ulica 

<lista wyboru> 

Numer domu 

<pole tekstowe> 

Numer lokalu 

<pole tekstowe> 

Adres e-mail 

<pole tekstowe> 

Adres ePUAP 

<pole tekstowe> 

Telefon 

<pole tekstowe> 

Faks 

<pole tekstowe> 

<+> możliwość dodania kolejnych partnerów 

5b. Partnerzy (JST) 

Numer partnera <wartości liczbowe> <numeracja kontynuowana wg poprzedniej tabeli> 

Nazwa partnera <tekst> 250 znaków 

Krótki opis partnera <tekst> 700 znaków 

Partner wiodący Nie 

Uzasadnienie dla jego wyboru <tekst> 3000 znaków 

Data podpisania porozumienia lub 
umowy o partnerstwie 

RRRR-MM-DD 

Forma prawna partnera 

<lista wyboru> 

organy władzy, administracji rządowej 

organy kontroli państwowej i ochrony prawa 

wspólnoty samorządowe 

sądy i trybunały 

Skarb Państwa 

europejskie zgrupowania interesów gospodarczych 

spółki partnerskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki partnerskie - duże przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - małe przedsiębiorstwo 
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spółki akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - średnie przedsiębiorstwo 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo 

spółki jawne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki jawne - małe przedsiębiorstwo 

spółki jawne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki jawne - duże przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - małe przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - średnie przedsiębiorstwo 

spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na 
podstawie Kodeksu cywilnego - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowe - duże przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - małe przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - średnie przedsiębiorstwo 

spółki komandytowo-akcyjne - duże przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - mikroprzedsiębiorstwo 

spółki europejskie - małe przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - średnie przedsiębiorstwo 

spółki europejskie - duże przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
mikroprzedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
małe przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
średnie przedsiębiorstwo 

spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - 
duże przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - mikroprzedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - małe przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - średnie przedsiębiorstwo 

przedsiębiorstwa państwowe - duże przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - duże przedsiębiorstwo 

państwowe jednostki organizacyjne  

gminne samorządowe jednostki organizacyjne 

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

instytucje gospodarki budżetowej 



11 

 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - mikroprzedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - małe przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - średnie przedsiębiorstwo 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej - duże przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - 
mikroprzedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - małe 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - średnie 
przedsiębiorstwo 

główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej - duże 
przedsiębiorstwo 

spółdzielnie 

spółdzielnie europejskie 

uczelnie 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

fundacje 

fundusze 

Kościół Katolicki 

inne kościoły i związki wyznaniowe 

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej 

stowarzyszenia 

organizacje społeczne oddzielnie niewymienione 

instytuty badawcze 

partie polityczne 

związki zawodowe 

organizacje pracodawców 

samorząd gospodarczy i zawodowy 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - mikroprzedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - małe przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - średnie przedsiębiorstwo 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych - duże przedsiębiorstwo 

przedstawicielstwa zagraniczne 

przedszkola publiczne 

przedszkola niepubliczne 

szkoły publiczne: podstawowe 

szkoły publiczne: gimnazja 

wspólnoty mieszkaniowe 

szkoły publiczne: ponadgimnazjalne 

szkoły publiczne: artystyczne 

szkoły niepubliczne: podstawowe 

szkoły niepubliczne: gimnazja 

związki grup producentów rolnych 

szkoły niepubliczne: ponadgimnazjalne 

szkoły niepubliczne: artystyczne 

placówki systemu oświaty: publiczne 

placówki systemu oświaty: niepubliczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: publiczne 

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty: niepubliczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: publiczne 

zespoły szkół i placówek systemu oświaty: niepubliczne 

bez szczególnej formy prawnej 

Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne 
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NIP <pole tekstowe> 

REGON <pole tekstowe> 

Dominujący kod PKD <lista wyboru> 

Czy partner Wnioskodawcy jest 
podmiotem upoważnionym do 
ponoszenia wydatków w projekcie 

<lista wyboru> 

Tak 

Nie 

Czy partner Wnioskodawcy uczestniczy 
w osiągnięciu wskaźników 

Nie 

Możliwość odzyskania VAT 

<lista wyboru>  

Tak 

Nie 

Częściowo 

Status partnera na dzień składania 

wniosku 
Nie dotyczy 

Adres siedziby 

Kraj 

<lista wyboru> 

Miejscowość 

<lista wyboru> 

Kod pocztowy 

<pole tekstowe> 

Ulica 

<lista wyboru> 

Numer domu 

<pole tekstowe> 

Numer lokalu 

<pole tekstowe> 

Adres e-mail 

<pole tekstowe> 

Adres ePUAP 

<pole tekstowe> 

Telefon 

<pole tekstowe> 

Faks 

<pole tekstowe> 

<+> możliwość dodania kolejnych partnerów 

 

6. Przygotowanie Wnioskodawcy i Partnerów do realizacji projektu 

Potencjał techniczny 

<tekst> 4000 znaków 

Potencjał kadrowy 

<tekst> 4000 znaków 

Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w zakresie realizacji projektów związanych z interwencją działania 

<tekst> 4000 znaków 

7. Opis projektu 

Cele projektu – ogólne i szczegółowe 

<tekst> 4000 znaków 

Opis planowanych działań 

<tekst> 5000 znaków 

Opis efektów projektu 

<tekst> 4000 znaków 
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8. Miejsce realizacji projektu 

Projekt realizowany na terenie całego 
kraju 

Nie 

 

Podregion NUTS-3 <lista wyboru> Województwo <nazwa województwa> 

 

Beneficjent: <nazwa> 

Nazwa szkoły publicznej Miejscowość Powiat Gmina 

<pole tekstowe> <pole tekstowe> <lista rozwijana> <lista rozwijana> 

<+> możliwość dodania kolejnych szkół 

 

Partner: <nazwa> 

Nazwa szkoły publicznej Miejscowość Powiat Gmina 

<pole tekstowe> <pole tekstowe> <lista rozwijana> <lista rozwijana> 

<+> możliwość dodania kolejnych szkół 

9. Lista mierzalnych wskaźników projektu 

9a. Dla całego projektu 

Beneficjent: <nazwa> 

Wskaźniki kluczowe 

 

Wskaźniki produktu 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

osoby <automatycznie> 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (kobiety) 

osoby <automatycznie> 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (mężczyźni) 

osoby <automatycznie> 

 

Wskaźniki specyficzne dla programu 

 

Wskaźniki produktu 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba nauczycieli objętych szkoleniami/doradztwem w 
zakresie kompetencji cyfrowych 

osoby <automatycznie> 

Liczba nauczycieli objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba nauczycieli objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba uczniów objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

osoby <automatycznie> 

Liczba uczniów objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba uczniów objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba pozostałych osób dorosłych objętych szkoleniami/ 
doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

osoby <automatycznie> 

Liczba pozostałych osób dorosłych objętych szkoleniami/ 
doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 
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Liczba pozostałych osób dorosłych objętych szkoleniami/ 
doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba osób które, nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe 
w zakresie programowania 

osoby <automatycznie> 

Liczba osób które, nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w 
zakresie programowania (kobiety) 

osoby <automatycznie> 

Liczba osób które, nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w 
zakresie programowania (mężczyźni) 

osoby <automatycznie> 

Liczba nauczycieli, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje 
cyfrowe w zakresie programowania 

osoby <automatycznie> 

Liczba nauczycieli, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje w 
zakresie programowania (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba nauczycieli, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje w 
zakresie programowania (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba uczniów, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje 
cyfrowe w zakresie programowania 

osoby <automatycznie> 

Liczba uczniów, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje cyfrowe 
w zakresie programowania (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba uczniów, którzy nabyli lub rozwinęli kompetencje cyfrowe 
w zakresie programowania (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba pozostałych osób dorosłych, które nabyły lub rozwinęły 
kompetencje cyfrowe w zakresie programowania 

osoby <automatycznie> 

Liczba pozostałych osób dorosłych, które nabyły lub rozwinęły 
kompetencje cyfrowe w zakresie programowania (kobiety) 

osoby <pole liczbowe> 

Liczba pozostałych osób dorosłych, które nabyły lub rozwinęły 
kompetencje cyfrowe w zakresie programowania (mężczyźni) 

osoby <pole liczbowe> 

 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 

 

Wskaźniki produktu 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba szkół objętych wsparciem szt. <pole liczbowe> 

Liczba gmin objętych wsparciem szt. <pole liczbowe> 

9b. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźników projektu 

Uzasadnienie wartości docelowych wskaźników kluczowych 

<tekst> 3000 znaków 

Uzasadnienie wartości docelowych wskaźników specyficznych dla programu 

<tekst> 3000 znaków 

Uzasadnienie wartości docelowych wskaźników specyficznych dla projektu 

<tekst> 3000 znaków 

Sposób pomiaru wszystkich wskaźników 

<tekst> 10000 znaków 
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10. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

Pomoc publiczna Nie 

Charakter wsparcia Bez pomocy publicznej 

11. Wpływ projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej 

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, szczególnie ze względu na 
niepełnosprawność 

<tekst> 4000 znaków 

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 

<tekst> 4000 znaków 

12. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe Nie 

13. Projekt generujący dochód 

Projekt generujący dochód Nie dotyczy 
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14. Zakres rzeczowy projektu 

Zadanie Nazwa zadania 
Wydatki 
rzeczywiście 
poniesione 

Wydatki 
rozliczane 
ryczałtowo 

Podmioty biorące udział w realizacji zadania 

Zadanie 1 

<tekst> 600 znaków Tak Nie 

<lista wyboru> 

Beneficjent 

Partner nr <…> 

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

 

<tekst> 3000 znaków 

 

Zadanie <…> 

<tekst> 600 znaków Tak Nie 

<lista wyboru> 

Beneficjent 

Partner nr <…> 

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

 

<tekst> 3000 znaków 

 

<+> możliwość dodania kolejnych zadań 

Koszty 
pośrednie 

Koszty pośrednie 

<lista 
wyboru> 

Tak 

Nie 

<lista 
wyboru> 

Tak 

Nie 

<lista wyboru> 

Beneficjent 

Partner nr <…> 

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

 

<tekst> 3000 znaków 
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15. Zakres finansowy 

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE 

Kategoria kosztów 
Nazwa kosztu w 

ramach danej 
kategorii 

Podmiot ponoszący 
wydatek 

Cena 
jednostkowa 

Liczba sztuk 

Razem 

Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Wkład  
własny 

Zadanie 1 - <nazwa zadania> 

<lista wyboru> <tekst> 200 znaków <lista wyboru> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <automatycznie> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

<+> możliwość dodania kolejnych pozycji wydatków 

Suma <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

Zadanie <…> - <nazwa zadania> 

<lista wyboru> <tekst> 200 znaków <lista wyboru> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <automatycznie> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

<+> możliwość dodania kolejnych pozycji wydatków 

Suma <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

Koszty pośrednie 

<lista wyboru> <tekst> 200 znaków <lista wyboru> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <automatycznie> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

<+> możliwość dodania kolejnych pozycji wydatków 

Suma <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

 

Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 
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WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 

 

Wydatki kwalifikowalne związane z zaangażowaniem personelu projektu: <automatycznie> 

Wysokość przysługującego ryczałtu <automatycznie> 

 

 

Rodzaj ryczałtu Nazwa ryczałtu 
Informacje dotyczące 

ryczałtów 
Podmiot ponoszący 

wydatek 

Razem 

Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Wkład  
własny 

Koszty pośrednie 

Stawka ryczałtowa 

Stawka ryczałtowa  w 
wysokości 5 % bezpośrednich 
kwalifikowalnych kosztów 
związanych z zaangażowaniem 
personelu projektu 

Stawka ryczałtowa (%) 

<lista wyboru> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

5% 

<+> możliwość dodania kolejnych pozycji 

Suma <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI 

 Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Wkład  
własny 

Ogółem w projekcie <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 
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Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

w tym koszty bezpośrednie, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

 

w ramach zadań 

Zadanie Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Wkład  
własny 

Zadanie 1 - <nazwa>, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 1 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Zadanie <…> - <nazwa>, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 1 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Koszty pośrednie, w tym: <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 1 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

 

w ramach kategorii kosztów 

Kategoria kosztów Wydatki ogółem 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Wkład  
własny 

Udział % 

Zarządzanie projektem – Personel <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 
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 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Zarządzanie projektem – Pozostałe wydatki <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Szkolenia – Personel <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Organizacja szkoleń <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Sprzęt <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Wartości niematerialne i prawne <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Usługi zewnętrzne <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Inne usługi – Personel <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 
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 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Amortyzacja <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Informacja i promocja <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Wkład rzeczowy <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Koszty pośrednie <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

Suma <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

 

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 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 
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Zarządzanie projektem <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

Sprzęt <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

Informacja i promocja <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

Koszty pośrednie <automatycznie> <automatycznie> 

 Beneficjent - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr 2 - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

 Partner nr <…> - <nazwa> <automatycznie> <automatycznie> 

15a. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na kategorie 

Kategoria kosztów Uzasadnienie 

Zarządzanie projektem – Personel <tekst> 3000 znaków 

Zarządzanie projektem – Pozostałe wydatki <tekst> 3000 znaków 

Szkolenia – Personel <tekst> 3000 znaków 

Organizacja szkoleń <tekst> 3000 znaków 

Sprzęt <tekst> 3000 znaków 
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Wartości niematerialne i prawne <tekst> 3000 znaków 

Usługi zewnętrzne <tekst> 3000 znaków 

Inne usługi – Personel <tekst> 3000 znaków 

Amortyzacja <tekst> 3000 znaków 

Informacja i promocja <tekst> 3000 znaków 

Wkład rzeczowy <tekst> 3000 znaków 

Koszty pośrednie <tekst> 3000 znaków 

15b. Wysokość i sposób zapewnienia wkładu własnego 

Wysokość i sposób zapewnienia wkładu własnego 

<tekst> 1500 znaków 

15c. Uzasadnienie dla cross-financingu 

Uzasadnienie dla cross-financingu 

Nie dotyczy 
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16. Montaż finansowy 

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 
Wydatki 

niekwalifikowalne 
Dofinansowanie 

Procent 
dofinansowania 

Wkład UE Wkład własny 
Procent wkładu 

własnego 

<automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

w tym bez pomocy publicznej 

<automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> <automatycznie> 

17. Źródła finansowania dla całego projektu (w PLN) 

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 

Środki wspólnotowe <automatycznie> <automatycznie> 

Krajowe środki publiczne, w tym: <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet państwa <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet jednostek samorządu terytorialnego <automatycznie> <automatycznie> 

- inne krajowe środki publiczne <automatycznie> <automatycznie> 

Prywatne <automatycznie> <automatycznie> 

Suma <automatycznie> <automatycznie> 

- w tym EBI 0,00 0,00 

17a. Źródła finansowania dla całego projektu (w PLN) 

Beneficjent: <nazwa> 

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 

Środki wspólnotowe <automatycznie> <automatycznie> 

Krajowe środki publiczne, w tym: <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet państwa <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet jednostek samorządu terytorialnego <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

- inne krajowe środki publiczne <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

Prywatne <pole liczbowe> <pole liczbowe> 
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Suma <automatycznie> <automatycznie> 

- w tym EBI 0,00 0,00 

 
Partner <…>: <nazwa> 

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 

Środki wspólnotowe <automatycznie> <automatycznie> 

Krajowe środki publiczne, w tym: <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet państwa <automatycznie> <automatycznie> 

- budżet jednostek samorządu terytorialnego <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

- inne krajowe środki publiczne <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

Prywatne <pole liczbowe> <pole liczbowe> 

Suma <automatycznie> <automatycznie> 

- w tym EBI 0,00 0,00 

18. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT 

Kategoria Ogółem 

Wydatki kwalifikowalne <automatycznie> 

- w tym VAT <pole liczbowe> 

Wydatki niekwalifikowalne <automatycznie> 

- w tym VAT <pole liczbowe> 

Wydatki ogółem <automatycznie> 
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  19. Koncepcja promocji projektu 

Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych 

<tekst> 5000 znaków 

Rodzaj projektu Wkład publiczny w projekcie jest równy lub mniejszy niż 500 tys. euro 

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 

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

   Brak działań dodatkowych 

   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 

   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 na temat projektu 

   W uzasadnionych przypadkach wytwarzanie drobnych przedmiotów 
  promocyjnych 

   inne:  <tekst> 2000 znaków 
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Załączniki: 

1. Koncepcja projektu 

2. Deklaracje udziału w projekcie 

3. Umowy partnerstwa 

4. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy (lub pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do 
podpisania wniosku w przypadku gdy wniosek jest podpisany przez osobę/ osoby inne niż prawnie upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy 

5. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy i Partnerów oraz okres prowadzenia działalności (np. KRS, Statut) 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

 

  Poświadczam za zgodność z oryginałem załączone dokumenty. 
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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. 2015 r. poz. 1212 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 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. 

9. Oświadczam, że zapewnię osobom niepełnosprawnym dostępność na zasadach równości z innymi osobami do: infrastruktury, 

narzędzi, sprzętu informatycznego/komputerowego oraz wytworzonych treści zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto oświadczam, że projekt uwzględni standardy WCAG 2.0. 

10. 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 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; 

 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;  
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 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;  

 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. 

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

Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 

12. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z 

zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.  

13.  Oświadczam, iż Partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa. 

 

   

data  podpis Wnioskodawcy 

         

 

 


