
Uproszczona wizualizacja dokumentu
elektronicznego

wygenerowana 2017-09-27T07:23:43+02:00
przez Lokalny System Informatyczny (LSI2014)

dostępny w Internecie pod adresem
https://test.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 307
identyfikator Suma kontrolna SHA-512 dokumentu (wzoru

formularza XML) przechowywanej w LSI2014 w
postaci pliku

d5522ca5c0f07235fc5b14dad08a423d4ced454f13e00c334f7645255908eb2d7d64b890cf3
30b7244b4432891421d00bfccc5fa251e2b8c656400151cfbc9ef

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

20

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

LAWP_wizualizacja_WND_1.5_27.09.2017 (LAWP_wizualizacja_WND_1.5_27.09.2017)

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

2017-09-27T07:23:39+02:00

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 "wniosek aplikacyjny" 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 = 307
zgodną z wizualizacją w formacie HTML

generowaną przez system LSI2014
na potrzeby przeglądarek internetowych

na podstawie zawartości tegoż dokumentu o ID = 307
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DZIAŁ : A. WNIOSKODAWCA /PARTNERZY PROJEKTU

SEKCJA : A.I. WNIOSKODAWCA

TABELA : A.1 Wnioskodawca informacje podstawowe
Zawartość tabeli

[1] A.I.1 Nazwa wnioskodawcy
[2] A.I.2 Kraj
[3] Czy wnioskodawca posiada polski NIP?
[4] A.I.3 NIP
[5] A.I.4 REGON
[6] Symbol wnioskodawcy
[7] A.I.5 Forma prawna
[8] A.I.6 Forma własności
[9] A.I.7 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
[10] A.I.8 Kod PKD przeważającej działalności gospodarczej wnioskodawcy
[11] A.I.9 Kwalifikowalność VAT
[12] A.I.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] A.I.10.a Adres do korespondencji inny niż adres siedziby
[27] Kraj
[28] Województwo
[29] Powiat
[30] Gmina
[31] Miejscowość
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[32] Miejscowość
[33] Kod pocztowy polski?
[34] Kod pocztowy
[35] Ulica
[36] Ulica
[37] Nr budynku
[38] Nr lokalu
[39] Telefon
[40] Fax
[41] Adres e-mail
[42] A.I.11 Czy adres przechowywania dokumentów związanych z realizacją
projektu jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy?
[43] A.I.12 Wnioskodawca oświadcza, że na dzień składania wniosku jest:
[44] spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.6.2014)

TABELA : A.2 Dane osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do kontaktów
Zawartość tabeli

[1] Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do kontaktów
[2] Telefon
[3] Fax
[4] Adres e-mail

TABELA : A.3 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania beneficjenta, w tym do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją
projektu

KOLUMNY tabeli A.3 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:] Fax

Zawartość tabeli
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1 2 3 4 5 6 7 8

SEKCJA : A.II. PROJEKT PARTNERSKI

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Czy projekt partnerski?

SEKCJA : A.III Miejsce przechowywania dokumentacji

TABELA : A.6 Miejsce przechowywania dokumentacji
Zawartość tabeli

[1] A.III.1 Adres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu
[2] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[3] Kraj
[4] Województwo
[5] Powiat
[6] Gmina
[7] Miejscowość
[8] Miejscowość
[9] Kod pocztowy polski?
[10] Kod pocztowy
[11] Ulica
[12] Ulica
[13] Numer budynku
[14] Numer lokalu

SEKCJA : A.IV Dane wspólników spółki cywilnej aplikującej o wsparcie

TABELA : A.7 Dane wspólników spółki cywilnej aplikującej o wsparcie
KOLUMNY tabeli A.7 Dane wspólników spółki cywilnej aplikującej o wsparcie

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Imię
[3:] Nazwisko
[4:] Czy wspólnik posiada polski NIP?
[5:] NIP
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Zawartość tabeli
1 2 3 4 5
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DZIAŁ : B. INFORMACJE O PROJEKCIE

SEKCJA : B.I. Informacje o projekcie

TABELA : B.1 Informacje o projekcie
Zawartość tabeli

[1] B.I.1 Program operacyjny
[2] B.I.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej
[3] B.I.3 Numer i nazwa Działania
[4] B.I.4 Numer i nazwa Poddziałania
[5] B.I.5 Instytucja przyjmująca wniosek
[6] B.I.6 Numer naboru
[7] B.I.7 Tytuł projektu
[8] B.I.8 Okres realizacji projektu
[9] B.I.8.a Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
[10] B.I.8.b Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu
[11] B.I.8.c Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu
[12] B.I.9.Rodzaj projektu
[13] B.I.10 Partnerstwo Publiczno-Prywatne

TABELA : B.2 Powiązanie ze strategiami
Zawartość tabeli

[1] B.I.11 Powiązanie ze strategią
[2] Uzasadnienie powiązania ze strategiami

TABELA : B.3 Typ projektu
Zawartość tabeli

[1] B.I.12 Typ projektu

TABELA : B.4 Pomoc publiczna
Zawartość tabeli

[1] B.I.13 Pomoc publiczna

TABELA : B.5 Dodatkowe informacje o projekcie
Zawartość tabeli

[1] B.I.14 Projekt grantowy
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[2] B.I.15 Projekt w ramach inżynierii finansowej
[3] B.I.15.a Instrumenty finansowe
[4] B.I.16 Projekt generujący dochód
[5] B.I.16.a Zryczałtowana stawka (%)
[6] B.I.16.b Luka w finansowaniu (%)
[7] B.I.17 Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu
[8] B.I.18 Wartość generowanego dochodu
[9] B.I.19 Duży projekt
[10] B.I.20 Czy projekt należy do grupy projektów
[11] B.I.20.a Grupa projektów
[12] B.I.21 Cross-financing
[13] B.I.21.a Kwota cross-financingu
[14] B.I.22 Zasięg ochrony patentowej

SEKCJA : B.II. Miejsce realizacji projektu

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Projekt realizowany na terenie całego kraju

TABELA : B.6 Miejsce realizacji projektu
KOLUMNY tabeli B.6 Miejsce realizacji projektu

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Województwo
[3:] Powiat
[4:] Gmina
[5:] Miejscowość
[6:] Kod pocztowy
[7:] Ulica
[8:] Numer budynku
[9:] Numer lokalu
[10:] Numer księgi wieczystej nieruchomości, na której zlokalizowany jest projekt
[11:] Numer działki

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

SEKCJA : B.III. Klasyfikacja projektu
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TABELA : B.7 Zakres interwencji (dominujący i uzupełniające)

KOLUMNY tabeli B.7 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 : B.8 Forma finansowania
Zawartość tabeli

[1] B.III.1 Forma finansowania

TABELA : B.9 Typ obszaru realizacji
Zawartość tabeli

[1] B.III.2 Typ obszaru realizacji
[2] B.III.2.a według klasyfikacji DEGURBA
[3] B.III.2.b według klasyfikacji GUS

TABELA : B.10 Rodzaj działalności gospodarczej
Zawartość tabeli

[1] B.III.3 Rodzaj działalności gospodarczej

TABELA : B.10.a Rodzaj działalności gospodarczej - temat uzupełniający
Zawartość tabeli

[1] B.III.3.a Rodzaj działalności gospodarczej - temat uzupełniający

TABELA : B.11 Kod PKD projektu
Zawartość tabeli

[1] B.III.4 Kod PKD działalności gospodarczej, której dotyczy projekt
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DZIAŁ : C. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

SEKCJA : C.I. Krótki opis projektu

TABELA : C.1 Krótki opis projektu
Zawartość tabeli

[1] Opis

SEKCJA : C.II. WSKAŹNIKI KLUCZOWE – wskaźniki produktu

TABELA : C.2 Podstawowe dane dotyczące wskaźnika
Zawartość tabeli

[1] Nazwa wskaźnika produktu
[2] Źródło danych do pomiaru wskaźnika produktu
[3] Częstotliwość pomiaru wskaźnika produktu
[4] Czy podział na kobiety i mężczyzn?

TABELA : C.3 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu
KOLUMNY tabeli C.3 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Wartość docelowa wskaźnika – kobiety
[3:] Wartość docelowa wskaźnika – mężczyźni
[4:] Wartość docelowa wskaźnika – ogółem
[5:] Data pomiaru wartości docelowej wskaźnika

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5

SEKCJA : C.III. WSKAŹNIKI KLUCZOWE – wskaźniki rezultatu

TABELA : C.4 Podstawowe dane dotyczące wskaźnika
Zawartość tabeli

[1] Nazwa wskaźnika rezultatu
[2] Źródło danych do pomiaru wskaźnika rezultatu
[3] Częstotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu
[4] Czy podział na kobiety i mężczyzn?
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TABELA : C.5 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu
KOLUMNY tabeli C.5 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Wartość bazowa wskaźnika – kobiety
[3:] Wartość bazowa wskaźnika – mężczyźni
[4:] Wartość bazowa wskaźnika – ogólem
[5:] Wartość docelowa wskaźnika – kobiety
[6:] Wartość docelowa wskaźnika – mężczyźni
[7:] Wartość docelowa wskaźnika – ogółem
[8:] Data pomiaru wartości docelowej wskaźnika

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8

SEKCJA : C.IV. WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU – wskaźniki produktu

TABELA : C.6 Podstawowe dane dotyczące wskaźnika
Zawartość tabeli

[1] Nazwa wskaźnika produktu
[2] Źródło danych do pomiaru wskaźnika produktu
[3] Częstotliwość pomiaru wskaźnika produktu
[4] Czy podział na kobiety i mężczyzn?

TABELA : C.7 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu
KOLUMNY tabeli C.7 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Wartość docelowa wskaźnika – kobiety
[3:] Wartość docelowa wskaźnika – mężczyźni
[4:] Wartość docelowa wskaźnika – ogółem
[5:] Data pomiaru wartości docelowej wskaźnika

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5

SEKCJA : C.V WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU– wskaźniki rezultatu

TABELA : C.8 Podstawowe dane dotyczące wskaźnika
Zawartość tabeli
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[1] Nazwa wskaźnika rezultatu
[2] Źródło danych do pomiaru wskaźnika rezultatu
[3] Częstotliwość pomiaru wskaźnika rezultatu
[4] Czy podział na kobiety i mężczyzn?

TABELA : C.9 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu
KOLUMNY tabeli C.9 Realizacja wskaźnika przez wnioskodawcę/partnera projektu

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Wartość bazowa wskaźnika – kobiety
[3:] Wartość bazowa wskaźnika – mężczyźni
[4:] Wartość bazowa wskaźnika – ogólem
[5:] Wartość docelowa wskaźnika – kobiety
[6:] Wartość docelowa wskaźnika – mężczyźni
[7:] Wartość docelowa wskaźnika – ogółem
[8:] Data pomiaru wartości docelowej wskaźnika

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8
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DZIAŁ : D. Zakres rzeczowo-finansowy projektu realizowany przez wnioskodawcę/partnera projektu

SEKCJA : D.I. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

TABELA : D.1 Zakres rzeczowo-finansowy
Zawartość tabeli

[1] Nazwa zadania
[2] Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas
realizacji
[3] Czy w ramach zadania są koszty niekwalifikowalne?
[4] Wydatki rzeczywiście ponoszone
[5] Wydatki rozliczane ryczałtowo

TABELA : D.2 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – koszty kwalifikowalne
KOLUMNY tabeli D.2 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – koszty kwalifikowalne

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Dodatkowe informacje o koszcie
[6:] Jednostka miary
[7:] Ilość
[8:] Wartość netto
[9:] Wartość netto skorygowana o wskaźnik luki w finansowaniu
[10:] Stawka VAT %
[11:] Wartość podatku VAT
[12:] Wartość brutto
[13:] Sposób oszacowania wartości wydatków
[14:] Rodzaj pomocy

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TABELA : D.3 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – podatek VAT (koszt niekwalifikowalny)
KOLUMNY tabeli D.3 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – podatek VAT (koszt niekwalifikowalny)

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Jednostka miary

Strona 15 z 31

Wizu
aliza

cja
 dokumentu elektro

nicz
nego



[6:] Ilość
[7:] Wartość netto
[8:] Stawka VAT %
[9:] Wartość podatku VAT

Zawartość tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABELA : D.4 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – koszty niekwalifikowalne inne niż VAT
KOLUMNY tabeli D.4 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadania – koszty niekwalifikowalne inne niż VAT

[1:] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Dodatkowe informacje o koszcie
[6:] Jednostka miary
[7:] Ilość
[8:] Wartość netto
[9:] Stawka VAT %
[10:] Wartość podatku VAT
[11:] Wartość brutto

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

SEKCJA : D.II. WYDATKI PONOSZONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/PARTNERA PROJEKTU – PODSUMOWANIE

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu

TABELA : D.5 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadań– podsumowanie
KOLUMNY tabeli D.5 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach zadań– podsumowanie

[1:] Zadanie
[2:] Wydatki ogółem
[3:] Wydatki kwalifikowalne
[4:] Dofinansowanie

Zawartość tabeli
1 2 3 4
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TABELA : D.6 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach kategorii kosztów – podsumowanie
KOLUMNY tabeli D.6 Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w ramach kategorii kosztów – podsumowanie

[1:] Kategoria kosztów
[2:] Wydatki ogółem
[3:] Wydatki kwalifikowalne
[4:] Dofinansowanie

Zawartość tabeli
1 2 3 4
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DZIAŁ : E. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

SEKCJA : E.I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Symbol i nazwa wnioskodawcy/partnera projektu

TABELA : E.1 Wnioskowana przez wnioskodawcę/partnera projektu kwota wsparcia
KOLUMNY tabeli E.1 Wnioskowana przez wnioskodawcę/partnera projektu kwota wsparcia

[1:] Razem koszty kwalifikowalne
[2:] Wnioskowane wsparcie
[3:] Poziom dofinansowania

Zawartość tabeli
1 2 3

TABELA : E.2 Źródła finansowania wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę/partnera projektu
KOLUMNY tabeli E.2 Źródła finansowania wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę/partnera projektu

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

Zawartość tabeli
1 2 3

[wspolnotowe:] Środki wspólnotowe
[krajowe_suma:] Krajowe środki publiczne, w tym:
[krajowe_budzet_panstwa:] - budżet państwa
[krajowe_budzet_samorzadu:] - budżet jednostek
samorządu terytorialnego
[krajowe_inne_suma:] - inne krajowe środki publiczne
[prywatne_suma:] Prywatne (wkład własny) ogółem, w
tym:
[prywatne_pozyczki:] - kredyty, pożyczki, leasing
[suma:] Suma
[ebi:] w tym EBI

TABELA : E.3 Źródła finansowania wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę/partnera projektu w podziale na rodzaj udzielanej pomocy
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KOLUMNY tabeli E.3 Źródła finansowania wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę/partnera projektu w podziale na rodzaj udzielanej pomocy
[1:] Rodzaj pomocy publicznej
[2:] Wartość ogółem
[3:] Wydatki kwalifikowalne
[4:] Dofinansowanie
[5:] Wkład UE
[6:] % dofinansowania
[7:] Wkład własny

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

TABELA : E.4 Wydatki kwalifikowalne ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w podziale na lata
KOLUMNY tabeli E.4 Wydatki kwalifikowalne ponoszone przez wnioskodawcę/partnera projektu w podziale na lata

[1:] Rok
[2:] Wydatki kwalifikowalne
[3:] Dofinansowanie

Zawartość tabeli
1 2 3

[2017:] 2017
[2018:] 2018
[2019:] 2019
[2020:] 2020
[2021:] 2021
[2022:] 2022
[2023:] 2023
[suma:] Suma
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DZIAŁ : F. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU DANE ZBIORCZE

SEKCJA : F.I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU DANE ZBIORCZE

TABELA : F.1 Wnioskowana kwota wsparcia razem
KOLUMNY tabeli F.1 Wnioskowana kwota wsparcia razem

[1:] Razem koszty kwalifikowalne
[2:] Wnioskowane wsparcie
[3:] Poziom dofinansowania

Zawartość tabeli
1 2 3

TABELA : F.2 Źródła finansowania ponoszonych wydatków
KOLUMNY tabeli F.2 Źródła finansowania ponoszonych wydatków

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

Zawartość tabeli
1 2 3

[wspolnotowe:] Środki wspólnotowe
[krajowe_suma:] Krajowe środki publiczne, w tym:
[krajowe_budzet_panstwa:] - budżet państwa
[krajowe_budzet_samorzadu:] - budżet jednostek
samorządu terytorialnego
[krajowe_inne_suma:] - inne krajowe środki publiczne
[prywatne_suma:] Prywatne (wkład własny) ogółem, w
tym:
[prywatne_pozyczki:] - kredyty, pożyczki, leasing
[suma:] Suma
[ebi:] w tym EBI

TABELA : F.3 Źródła finansowania ponoszonych wydatków razem, w podziale na rodzaj udzielanej pomocy
KOLUMNY tabeli F.3 Źródła finansowania ponoszonych wydatków razem, w podziale na rodzaj udzielanej pomocy

[1:] Rodzaj pomocy publicznej
[2:] Wartość ogółem
[3:] Wydatki kwalifikowalne
[4:] Dofinansowanie
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[5:] Wkład UE
[6:] % dofinansowania
[7:] Wkład własny

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

TABELA : F.4 Wydatki kwalifikowalne w podziale na lata – podsumowanie
KOLUMNY tabeli F.4 Wydatki kwalifikowalne w podziale na lata – podsumowanie

[1:] Rok
[2:] Wydatki kwalifikowalne
[3:] Dofinansowanie

Zawartość tabeli
1 2 3

[2017:] 2017
[2018:] 2018
[2019:] 2019
[2020:] 2020
[2021:] 2021
[2022:] 2022
[2023:] 2023
[suma:] Suma

SEKCJA : F.II Rachunki bankowe

TABELA : F.5 Rachunki bankowe
Zawartość tabeli

[1] Nazwa banku
[2] Numer rachunku
[3] Przeznaczenie rachunku
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DZIAŁ : G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

SEKCJA : G.I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW – wnioskodawca

TABELA : G.1 Lista załączników wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie – wnioskodawca
KOLUMNY tabeli G.1 Lista załączników wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie – wnioskodawca

[1:] Nazwa załącznika
[2:] Dołączono
[3:] Typ pliku/załącznika w LSI

Zawartość tabeli
1 2 3

[nadanie_nip_zal_01:] Dokumenty rejestrowe [nadanie_nip_zal_01_typ:] 1
[status_umowa_zal_02:] Statut/umowa/regulamin
organizacyjny (w zależności od formy prawnej)

[status_umowa_zal_02_typ:] 2

[biznes_plan_zal_03_opisowa:] Biznes Plan część
opisowa

[biznes_plan_zal_03_opisowa:] -

[biznes_plan_zal_03:] Biznes Plan część finansowa [biznes_plan_zal_03_typ:] 3
[pit_cit_zal_05:] Zeznania podatkowe PIT/CIT lub
Oświadczenie o braku PIT/CIT

[pit_cit_zal_05_typ:] 5

[formularz_deminimis_zal_06:] Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis

[formularz_deminimis_zal_06_typ:] 6

[dokumenty_posiadanie_srodkow_sprawozdanie_finan
sowe_zal_08_f:] Dokumenty finansowe – sprawozdania
finansowe

[dokumenty_posiadanie_srodkow_sprawozdanie_finan
sowe_zal_08_f_typ:] 8f

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_kredyt_zal
_08_a:] Dodatkowe dokumenty finansowe – promesa
kredytowa wraz z oświadczeniem

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_kredyt_zal
_08_a_typ:] 8a

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_leasing_za
l_08_b:] Dodatkowe dokumenty finansowe – promesa
leasingu finansowego wraz z oświadczeniem

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_leasing_za
l_08_b_typ:] 8b

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_pozyczka_
zal_08_c:] Dodatkowe dokumenty finansowe –
promesa pożyczki inwestycyjnej wraz z
oświadczeniem

[dokumenty_posiadanie_srodkow_promesa_pozyczka_
zal_08_c_typ:] 8c

[dokumenty_posiadanie_srodkow_rachunki_bankowe_
zal_08_d:] Dodatkowe dokumenty finansowe – wyciągi
bankowe

[dokumenty_posiadanie_srodkow_rachunki_bankowe_
zal_08_d_typ:] 8d
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[dokumenty_posiadanie_srodkow_zaswiadzcenie_bank
_zal_08_e:] Dokumenty finansowe – zaświadczenia
bankowe

[dokumenty_posiadanie_srodkow_zaswiadzcenie_bank
_zal_08_e_typ:] 8e

[dokumenty_posiadanie_srodkow_umowa_pozyczka_a
kt_zal_08_g:] Dodatkowe dokumenty finansowe –
umowa pożyczki

[dokumenty_posiadanie_srodkow_umowa_pozyczka_a
kt_zal_08_g_typ:] 8g

[dokumenty_posiadanie_srodkow_zal_08_i:]
Dodatkowe dokumenty finansowe – inne

[dokumenty_posiadanie_srodkow_zal_08_i_typ:] 8i

[osw_pomoc_pub_zal_32:] Oświadczenie o uzyskanej
pomocy de minimis

[osw_pomoc_pub_zal_32_typ:] 42

[oswiadczenie_vat_zal_09:] Oświadczenie o
kwalifikowalności podatku VAT

[oswiadczenie_vat_zal_09_typ:] 9a

[dokumentacja_oos_zal_16:] Dokumentacja OOŚ [dokumentacja_oos_zal_16_typ:] 16
[wynalazek_tajny_zal_29:] Oświadczenie dotyczące
wynalazku tajnego

[wynalazek_tajny_zal_29_typ:] 43

[prawo_dysponownaia_nieruchomosc_zal_18:]
Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania
nieruchomością lub lokalem, gdzie zostanie
zlokalizowany projekt

[prawo_dysponownaia_nieruchomosc_zal_18_typ:] 18

[wylaczne_prawa_patent_31:] Dokumenty
potwierdzające posiadanie wyłącznego prawa do
uzyskania patentu

[wylaczne_prawa_patent_31_typ:] 44

[upowaznienie_do_podpisania_zal_21:] Upoważnienie
do reprezentowania wnioskodawcy

[upowaznienie_do_podpisania_zal_21_typ:] 21

[tajemnica_oswiadczenie_zal_22:] Oświadczenie
dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie
informacji technicznych oraz technologicznych
zawartych w projekcie

[tajemnica_oswiadczenie_zal_22_typ:] 22

[komplementarnosc_projektow_zal_27:] Dokumenty
potwierdzające komplementarność projektów

[komplementarnosc_projektow_zal_27_typ:] 27

[nakłady_na_br_zal_28:] Dokumenty potwierdzające
ponoszenie nakładów na działalność B+R

[nakłady_na_br_zal_28_typ:] 28

[badania_rynkowe_34:] Dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie badań rynkowych (analizy popytu i
konkurencyjności)

[badania_rynkowe_34_typ:] 47

TABELA : G.2 Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu
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KOLUMNY tabeli G.2 Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu
[1:] Nazwa załącznika

Zawartość tabeli
1

TABELA : G.3 Lista załączników wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – wnioskodawca
KOLUMNY tabeli G.3 Lista załączników wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – wnioskodawca

[1:] Nazwa załącznika
[2:] Wymagane
[3:] Typ pliku/załącznika w LSI

Zawartość tabeli
1 2 3

[niezaleganie_skarb_umowa_zal_01:] Aktualne
zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec
Skarbu Państwa

[niezaleganie_skarb_umowa_zal_01_typ:] 31

[harmonogram_rzecz_finansow_umowa_zal_02:]
Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu

[harmonogram_rzecz_finansow_umowa_zal_02_typ:]
32

[niekaralnosc_wniosk_umowa_zal_03:] Oświadczenie o
niekaralności

[niekaralnosc_wniosk_umowa_zal_03_typ:] 33

[osw_msp_umowa_zal_04:] Oświadczenie o statusie
przedsiębiorstwa

[osw_msp_umowa_zal_04_typ:] 34a

[osw_pomoc_pub_umowa_zal_05:] Oświadczenie o
uzyskanej pomocy de minimis

[osw_pomoc_pub_umowa_zal_05_typ:] 42

[oswiadczenie_patent_11:] Oświadczenie o posiadaniu
wyłącznego prawa do uzyskania patentu

[oswiadczenie_patent_11_typ:] 44

[rachunek:] Zaświadczenie potwierdzające posiadanie
rachunku bankowego

[rachunek_typ:] 41

[kumulacja pomocy:] Dokumenty dotyczące kumulacji
pomocy

[kumulacja pomocy_typ:] 45
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DZIAŁ : H. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

SEKCJA : H.I. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

TABELA : H.1 Oświadczenia wnioskodawcy
KOLUMNY tabeli H.1 Oświadczenia wnioskodawcy

[1:] Oświadczenia wnioskodawcy
[2:] Potwierdź

Zawartość tabeli
1 2

[osw_swiadomosc:] 1. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, na zasadach
właściwych dla odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w rozumieniu
art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz.
1137 z późn. zm.).
[osw_swiadomosc_2:] 2. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma
odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn.zm.), za przedkładanie
podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia, a także
odpowiedzialności karnej za niepowiadomienie właściwego podmiotu o powstaniu
sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości
udzielonego wsparcia.
[oswiadczenie_zapoznanie:] 3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z
Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.
[oswiadczenie_nie_wykluczenie:] 4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie, w szczególności na podstawie: art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1870 z pózn. 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. z 2012 r. poz. 769 z
późn.zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn.zm.)
[oswiadzenie_zamowienia:] 5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień
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publicznych oraz pomocy publicznej.
[oswiadczenie_nie_rozpoczecie_przed_demin:] 6. Oświadczam, że projekt objęty
wnioskiem aplikacyjnym nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
[oswiadczenie_nie_odzyskiwanie:] 7. 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.
(Dz.U.UE.L.2013.347.320 z późn. zm.) w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem.
[oswiadczenie_posiadanie_srodkow:] 8. Oświadczam, że zapewnię wystarczające
środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu
przedstawionego w niniejszym wniosku.
[oswiadczenie_nie_ciazy:] 9. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu
pomocy publicznej, wynikający w szczególności z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
[oswiadczenie_zarzad_komisaryczny:] 10. Oświadczam, że nie pozostaję pod
zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania
upadłościowego.
[oswiadczenie_nie_zalegam_ubezpieczenia:] 11. 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.
[zgoda_na_ewaluacje:] 12. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku
podmiotom dokonującym ewaluacji, w tym w szczególności na udzielanie
informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub
jednostkę organizacyjną z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony informacji w nim
zawartych.
[zgoda_na_wizyte_ip:] 13. Wyrażam zgodę na kontrolę przeprowadzaną przez
Instytucję Pośredniczącą w miejscu realizacji projektu i/lub siedzibie
wnioskodawcy oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów na potrzeby oceny
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
[zgoda_przetwarzanie:] 14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubelską
Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, ul.
Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin danych zawartych we wniosku o dofinansowanie
(w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu oceny wniosku o
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dofinansowanie, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie,
w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji, w tym na
udostępnienie danych Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym do ww.
celów instytucjom lub jednostkom organizacyjnym.
[podwojne_finansowanie:] 15. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i
wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane ze środków objętych innymi programami operacyjnymi:
regionalnymi lub krajowymi.
[promocja:] 16. Zobowiązuję się do wypełniania obowiązków informacyjnych i
promocyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego,
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z
późn. zm.), Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014
(Dz.U.UE.L.2014.138.5 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1304/2013 (Dz.U.UE.L.2013.347.470 z późn. zm.) oraz zgodnie z
instrukcjami i wskazówkami zawartymi w wytycznych.
[komunikacja:] 17.Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma skutków
niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy komunikacji.

TABELA : H.2 Oświadczenia wnioskodawcy
KOLUMNY tabeli H.2 Oświadczenia wnioskodawcy

[1:] Oświadczenia wnioskodawcy
[2:] Wybierz opcję

Zawartość tabeli
1 2

[oswiadczenie_trudna_sytuacja:] 18. Oświadczam, że nie znajduję się w trudnej
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w
szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z późn. zm.).

TABELA : H.3 Oświadczenia wnioskodawcy
KOLUMNY tabeli H.3 Oświadczenia wnioskodawcy

[1:] Oświadczenia wnioskodawcy
[2:] Wybierz opcję

Zawartość tabeli
1 2

[oswiadczenie_trudna_sytuacja:] 19. Oświadczam, że w celu zagwarantowania
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skutecznej ochrony własnych praw własności intelektualnej oraz
zminimalizowania ryzyka wykorzystania moich praw własności intelektualnej
przez osoby trzecie, w przypadku korzystania przeze mnie z potencjału osób
trzecich w okresie realizacji i rozliczenia opisanego w dokumentacji aplikacyjnej
Projektu zapewnię, iż będą one zobowiązane do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji i danych uzyskanych ode mnie, w związku z wykonywaniem
czynności wynikających z realizacji Projektu. W celu wypełnienia powyższego
zapewnię, by w/w osoby trzecie złożyły odpowiednie oświadczenia.
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DZIAŁ : HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

SEKCJA : Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę/Partnera w ramach projektu

TABELA :
Zawartość tabeli

[1] Numer projektu
[2] Termin rozpoczęcia realizacji projektu
[3] Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu
[4] Termin finansowego zakończenia realizacji projektu

TABELA : Wydatki kwalifikowalne
KOLUMNY tabeli Wydatki kwalifikowalne

[1:] Nazwa zadania
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Symbol wnioskodawcy/partnera projektu
[6:] Jednostka miary
[7:] Ilość
[8:] Wartość netto
[9:] Wartość brutto
[10:] I kw n
[11:] II kw n
[12:] III kw n
[13:] IV kw n
[14:] I kw n+1
[15:] II kw n+1
[16:] III kw n+1
[17:] IV kw n+1
[18:] I kw n+2
[19:] II kw n+2
[20:] III kw n+2
[21:] IV kw n+2
[22:] I kw n+3
[23:] II kw n+3
[24:] III kw n+3
[25:] IV kw n+3

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 24 25
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TABELA : Wydatki niekwalifikowalne – podatek VAT (koszt niekwalifikowalny)

KOLUMNY tabeli Wydatki niekwalifikowalne – podatek VAT (koszt niekwalifikowalny)
[1:] Nazwa zadania
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Symbol wnioskodawcy/partnera projektu
[6:] Jednostka miary
[7:] Ilość
[8:] Wartość netto
[9:] Wartość podatku VAT
[10:] I kw n
[11:] II kw n
[12:] III kw n
[13:] IV kw n
[14:] I kw n+1
[15:] II kw n+1
[16:] III kw n+1
[17:] IV kw n+1
[18:] I kw n+2
[19:] II kw n+2
[20:] III kw n+2
[21:] IV kw n+2
[22:] I kw n+3
[23:] II kw n+3
[24:] III kw n+3
[25:] IV kw n+3

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 24 25

TABELA : Wydatki niekwalifikowalne – koszty niekwalifikowalne inne niż VAT
KOLUMNY tabeli Wydatki niekwalifikowalne – koszty niekwalifikowalne inne niż VAT

[1:] Nazwa zadania
[2:] Kategoria kosztów
[3:] Podkategoria kosztów
[4:] Nazwa kosztu
[5:] Symbol wnioskodawcy/partnera projektu
[6:] Jednostka miary
[7:] Ilość
[8:] Wartość netto
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[9:] Wartość brutto
[10:] I kw n
[11:] II kw n
[12:] III kw n
[13:] IV kw n
[14:] I kw n+1
[15:] II kw n+1
[16:] III kw n+1
[17:] IV kw n+1
[18:] I kw n+2
[19:] II kw n+2
[20:] III kw n+2
[21:] IV kw n+2
[22:] I kw n+3
[23:] II kw n+3
[24:] III kw n+3
[25:] IV kw n+3

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 24 25

TABELA : Całkowita wartość wydatków ponoszonych w ramach projektu
KOLUMNY tabeli Całkowita wartość wydatków ponoszonych w ramach projektu

[1:] Kwota netto
[2:] Kwota brutto

Zawartość tabeli
1 2
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