
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

A. Dane podstawowe

A.1. Data wpływu, nr wniosku

A.2. Nazwa Wnioskodawcy

A.3. Tytuł projektu

A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

 

0000 0000 0000 0000

Data wpływu

Numer w systemie informatycznym

Numer sprawy

Numer naboru RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21

Numer wniosku

Korekta Nie

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020

RPPK

Oś priorytetowa
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska

naturalnego i dziedzictwa kulturowego
04

Działanie Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna 05

Poddziałanie
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A.5. Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji

A.6. Ogólne informacje o projekcie

A.7. Klasyfikacja projektu

A.8. Wnioskodawca / Partner

A.9. Miejsce realizacji projektu

Wartość ogółem
Wydatki

kwalifikowane
Dofinansowanie Wkład UE Budżet Państwa Wkład własny

Wydatki

niekwalifikowane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj projektu Pozakonkursowy

Partnerstwo publiczno-prywatne

Powiązanie ze strategiami

Typ projektu

Pomoc publiczna

Grupa projektów Nie

Numer grupy projektów

Projekt partnerski

Instrumenty finansowe Nie

Duży projekt Nie

Zakres interwencji (dominujący)

Zakres interwencji (uzupełniający) 000. nie dotyczy

Forma finansowania 01. Dotacja bezzwrotna

Typ obszaru realizacji

Rodzaj działalności gospodarczej

Nazwa Wnioskodawcy

Forma prawna

Forma własności

PKD głównej działalności Wnioskodawcy

NIP

REGON

Partner wiodący

Nr rachunku bankowego

Projekt realizowany na terenie

całego kraju
Nie

Projekt ogółem

Województwo Powiat Gmina

podkarpackie
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A.10. Dane adresowe Wnioskodawcy / Partnera

A.11. Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy / Partnera

A.12. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem

Projekt ogółem

Kraj Nr lokalu

Województwo Kod pocztowy

Powiat Poczta

Gmina Nr telefonu

Miejscowość Nr faksu

Ulica E-mail

Nr domu Strona www

Projekt ogółem

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Imię

Nazwisko

Miejsce zatrudnienia

Stanowisko

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail
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B. Opis projektu

B.1. Cel i krótki opis projektu

B.2. Opis zakresu rzeczowego projektu

B.2.1. Zadania partnerów

B.3. Zamówienia publiczne/Wytyczne dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania Pzp

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

Wydatki

rzeczywiście

poniesione

Wydatki

rozliczane

ryczałtowo

Zadanie 1

Wydatki

pośrednie

Zadanie

Zadanie/ Nazwa zadania Rodzaj procedury zamówienia publicznego Data wszczęcia postępowania
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C. Harmonogram i wskaźniki

C.1. Harmonogram realizacji projektu

C.2. Wskaźniki produktu projektu

C.3. Wskaźniki rezultatu projektu

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu

Planowana data zakończenia realizacji projektu

Projekt ogółem

C.2.1. Wskaźniki kluczowe

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

0,00

Projekt ogółem

C.2.2. Wskaźniki specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

0,00

Projekt ogółem

C.2.3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

0,00

Projekt ogółem

C.3.1. Wskaźniki kluczowe

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary

Rok bazowy Rok docelowy n Rok docelowy n+1

Wartość bazowa Wartość docelowa

Wartość wskaźnika w

pierwszym roku po

zakończeniu realizacji

projektu

0,00 0,00 0,00
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Projekt ogółem

C.3.2. Wskaźniki specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary

Rok bazowy Rok docelowy n Rok docelowy n+1

Wartość bazowa Wartość docelowa

Wartość wskaźnika w

pierwszym roku po

zakończeniu realizacji

projektu

0,00 0,00 0,00

Projekt ogółem

C.3.3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary

Rok bazowy Rok docelowy Rok docelowy n+1

Wartość bazowa Wartość docelowa

Wartość wskaźnika w

pierwszym roku po

zakończeniu realizacji

projektu

0,00 0,00 0,00
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D. Część finansowa

D.1. Informacje w zakresie pomocy publicznej

D.2. Kwalifikowalność podatku VAT

Wnioskodawca na realizację przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem uzyskał pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis)

Kwota [EUR] 0,00

Wnioskodawca w bieżącym roku obrotowym oraz dwóch poprzednich latach uzyskał pomoc de minimis:

Kwota [EUR] 0,00

Niniejszy projekt podlega regulacjom dotyczącym pomocy publicznej – należy podać podstawę prawną zastosowanego schematu

postępowania w sprawach pomocy publicznej.

Wnioskodawca w rozumieniu przepisów załącznika I do 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 jest:

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata

2014-20 oświadczam/-y, że realizując niniejszy projekt:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT

Projekt będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych

VAT

Wnioskodawca ma możliwość odzyskania poniesionego podatku

VAT
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D.3. Tabela wydatków

D.4. Kategorie wydatków podlegające limitom

D.5. Zestawienie wydatków w podziale na kategorie

D.6. Wydatki ryczałtowe

Projekt ogółem

L.p. Kategoria wydatków Nazwa wydatku Pomoc publiczna Wydatki ogółem
Wydatki

niekwalifikowane

Wydatki

kwalifikowane

Procent

dofinansowania
Dofinansowanie

Zadanie 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie 2. Wydatki pośrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informacje dodatkowe dot. zakresu wydatków niekwalifikowanych

L.p. Kategoria wydatków Wydatki kwalifikowalne Udział %

1. Wydatki na zakup nieruchomości, 0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

2. w tym: wydatki na zakup gruntów 0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

3. Wydatki na mieszkalnictwo 0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

4. Wkład rzeczowy 0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

5.
Wydatki związane z dofinansowaniem w ramach instrumentu cross-

financing
0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

6. 0,00 0,00 w całkowitych wydatkach kwalifikowanych

L.p. Kategoria wydatków Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Udział %

1. Wydatki pośrednie 0,00 0,00 0,00

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo 0,00 0,00 0,00

Strona 8Suma kontrolna: 0000 0000 0000 0000 Wygenerowano: 2021-02-16 11:46:42 Wyslanie wersji elektronicznej: ---



D.7. Dochody generowane przez projekt

D.8. Źródła finansowania wydatków

Projekt generujący dochód

Projekt ogółem

Nazwa źródła finansowania wydatków
Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane

Kwota % Kwota %

Środki wspólnotowe 0,00 0,00 0,00 0,00

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

          budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00

                    Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 0,00 0,00 0,00 0,00

          budżet jednostek samorządu terytorialnego, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00

                    budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00

                    budżet powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00

                    budżet województwa 0,00 0,00 0,00 0,00

                    inne środki JST 0,00 0,00 0,00 0,00

          inne środki publiczne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym EBI 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
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D.9. Wydatki projektu - podsumowanie (w zł)

Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Wkład UE Budżet Państwa Wkład własny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym bez pomocy publicznej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym pomoc publiczna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym pomoc de minimis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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E. Załączniki

E.1. Załączniki

Lp. Nazwa dokumentu Występuje

1. Odniesienie do kryteriów merytorycznych

2.
Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji (w przypadku wystąpienia

wydatków niekwalifikowalnych)

3. Pełnomocnictwo

4. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

5.
Inne załączone dokumenty, w szczególności wymagane przepisami prawa lub postanowieniami regulaminu danego

naboru (jeżeli dotyczy)
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F. Oświadczenia Wnioskodawcy

F.1. Oświadczenia Wnioskodawcy

Lp. Treść oświadczenia

1.

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) wszystkich praw i obowiązków spoczywających na Wnioskodawcy z tytułu realizacji

niniejszego projektu, w tym w szczególności: związanych z przebiegiem procedury wyboru projektu do dofinansowania, procedury

odwoławczej, wymaganego zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, prawa do dysponowania

nieruchomościami na cele projektu, zasad finansowego rozliczania dotacji, spraw promocji, sprawozdawczości i kontroli.

2.
Oświadczam, że wydatki ujęte jako kwalifikowane w niniejszym projekcie będą finansowane wyłącznie ze źródeł określonych w

tabeli D. 8 Źródła finansowania wydatków.

3.

Oświadczam, że wszystkie zamówienia związane z realizacją niniejszego projektu zostały/są/będą udzielane zgodnie z ustawą z

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Spójności na lata 2014‑2020. Wyrażam zgodę na poddanie się weryfikacji w zakresie prawidłowości udzielenia ww. zamówień
przed podpisaniem Umowy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyrażam zgodę na pomniejszenie wydatków

kwalifikowanych zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie

warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem

zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 971 z późn. zm.).

 

4.
Oświadczam, że jestem świadomy obowiązków wynikających z gospodarowania dotacją współfinansowaną ze środków Unii

Europejskiej zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000). Zostałem poinformowany, iż Administratorem Danych

Osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, a

dane są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Zostałem

poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż zostałem

poinformowany o prawie do wglądu w treść swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji oraz do wniesienia skargi do

organu nadzorczego.

6.

Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób/podmiotów wskazanych

we wniosku o dofinansowanie i załącznikach, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych jest Zarząd

Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, a dane są gromadzone w

celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały
poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o

dofinansowanie oraz realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o prawie do wglądu w treść swoich danych osobowych, ich poprawiania i

aktualizacji oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż wniosek wraz z załącznikami może być udostępniany zainteresowanym podmiotom zgodnie z

Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

8.

Oświadczam, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej,

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006).

9.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania

podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.).

10.

Oświadczam, że Wnioskodawca nie znajduje się w sytuacji zagrożenia, w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytycznych

dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji

(Dz.Urz. UE 2014/C 249/01).
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11.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych do niego jako załączniki dokumentach są zgodne

ze stanem faktycznym i prawnym. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub

złożenie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020 r. poz 818).

12.
Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego (art.

65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego).

13.
Oświadczam, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących

danej operacji (art. 125 ust. 3, lit. e rozporządzenia ogólnego).

14.

Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte

procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności

produkcyjnej poza obszar objęty programem.

15.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku oraz udzielenie informacji koniecznych do realizacji badań
ewaluacyjnych dotyczących oceny Programu Instytucji Zarządzającej, podmiotom upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą i

innym uprawnionym podmiotom do przeprowadzenia ewaluacji.

16.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami komunikacji pomiędzy ION a wnioskodawcą oraz wnioskodawcą a ION opisanymi w 

Regulaminie naboru, a także jestem świadomy skutków niezachowania formy i sposobu komunikacji wskazanych w Regulaminie

naboru.

Lp. Treść oświadczenia
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G. Podpisy

G.1. Data i podpisy
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