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Wniosek o dofinansowanie projektu
Program Operacyjny
...
Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru

Oś priorytetowa … - nazwa
Działanie … - nazwa

Numer wniosku o dofinansowanie
Data złożenia wniosku w
Generatorze Wniosków

wyszarzone – pola wypełniane automatycznie
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I. Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Poddziałanie
Nr Naboru
Rodzaj projektu
Tytuł projektu

Nadzwyczajny

Krótki opis projektu
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie
programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu <od>
Okres realizacji projektu <do>

II. Wnioskodawca – informacje ogólne
Nazwa wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest
przedsiębiorcą
mikro
małym
średnim
dużym




Wnioskodawca nie znajdował się w
Tak 
trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
Data rozpoczęcia działalności zgodnie z
dokumentem rejestrowym
Forma prawna wnioskodawcy
Forma własności
NIP wnioskodawcy
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym
Numer kodu PKD głównej działalności
wnioskodawcy

3

Opis rodzaju działalności
Możliwość odzyskania VAT
Tak 
Nie 
Częściowo 
Adres siedziby/miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail
Adres strony www
W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik”
Imię
Nazwisko
NIP wspólnika
Spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
Forma liczenia spadku obrotów:
Miesiąc spadku obrotów :
Wartość obrotów w miesiącu
poprzedzającym spadek obrotów:
Wartość obrotów w miesiącu spadku
obrotów:
Wartość obrotów w wybranym
miesiącu 2019 roku:
Wartość obrotów w wybranym
miesiącu 2020 roku:
Spadek obrotów związany z COVID-19
(%)

Lista wyboru:
- miesiąc do miesiąca
- rok do roku
Lista miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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III. Wnioskodawca – adres korespondencyjny
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail

IV. Osoba do kontaktów roboczych
Imię
Nazwisko
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail

V. Miejsce realizacji projektu
Główna lokalizacja projektu
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

VI. Klasyfikacja projektu
Rodzaj działalności gospodarczej

VII. Wskaźniki
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Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1)

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

przedsiębiorstwa

2020

1

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2)

przedsiębiorstwa

2020

1

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje w związku z
pandemią COVID-19

przedsiębiorstwa

2020

1

2020

1

2020

0,00

Liczba MŚP objętych wsparciem
przedsiębiorstwa
bezzwrotnym (dotacje)
finansującym kapitał obrotowy w
związku z COVID-19 (CV22 )
Wartość bezzwrotnego wsparcia
PLN
(dotacje) dla MŚP finansującego
kapitał obrotowy w związku z
COVID-19 (całkowite koszty
publiczne) (CV 20)
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Jednos Rok
Wartość
tka
bazo bazowa
miary
wy
Liczba miesięcy utrzymania
działalności przedsiębiorstwa

Szt.

2020

0

Rok
osiągnięcia
wartości
docelowej
2020

Wartość
docelow
a
0

VIII. Zakres rzeczowo-finansowy
Zakres rzeczowy
Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań planowanych do realizacji w
ramach wskazanych zadań/podmiot
działania
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Zadanie 1

Utrzymanie prowadzenia
działalności
przedsiębiorstwa

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa
w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wydatki rozliczane ryczałtowo
Rodzaj Nazwa
ryczałtu ryczałtu

Kategoria Informacje
dotyczące
kosztów
ryczałtu

Wydatki Wydatki
ogółem kwalifiko
walne
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Zadanie 1 (Nazwa
zadania):
Stawka Stawka
Dotacja na
jednost Jednostko kapitał
kowa
wa- kapitał obrotowy
obrotowy

Wysokość
stawki:0.00
Liczba
zatrudnionych
osób: 0,00
Liczba
stawek: 0.00

Suma
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo
Ogółem w projekcie
w tym koszty pośrednie
w tym koszty bezpośrednie

Dofinanso
wanie

%
dofinans
owania

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

IX. Zestawienie finansowe ogółem
Całkowite wydatki na realizację projektu
wartość ogółem
wydatki kwalifikowalne
wkład UE
wnioskowane dofinansowanie
% dofinansowania

X. Źródła finansowania
Nazwa źródła finansowania
wydatków
Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w
tym:

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne
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- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu
terytorialnego
Prywatne, w tym:
Środki własne
Suma
w tym EBI

XI. Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywych oświadczeń. Rygor odpowiedzialności karnej nie dotyczy
oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem naboru i akceptuję jego
zasady.
3. Oświadczam, że nie znajdowałem się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1, z późn. zm.) na dzień 31 grudnia
2019 r.
4. Oświadczam, że przyznane dofinansowanie, w wyniku kumulacji z pomocą udzieloną z
innych źródeł, nie wpłynie na przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania
możliwej do udzielenia jednemu przedsiębiorcy tj. 800 tys. euro, o której mowa w § 7
ust. 1 pkt 3 oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej
w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 773).
5. Oświadczam, że nie spełniam przesłanek określonych w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020
r. poz. 299 z późn. zm.), tj.:
1) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - nie zostałem skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
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2) w przypadku przedsiębiorcy niebędącemu osobą fizyczną - żaden z członków
organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;
3) nie posiadam zaległości z tytułu należności publicznoprawnych1,
4) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji
albo postępowania upadłościowego;
5) nie naruszyłem w sposób istotny umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości - przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;
6) nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z
dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
6. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
7. Oświadczam, że nie jestem objęty zakazem dostępu do środków, o których mowa w art.
5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869, z późn. zm.) na podstawie 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) lub
zakazem, o którym mowa w 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.
2019 r. poz. 628, z późn. zm.).
8. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie
naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego
wskazanymi w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.
10. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania dofinansowania:

1

Wnioskodawca nie może posiadać zaległości publicznoprawnych lub posiada zaległości z tytułu
należności publicznoprawnych, jednak w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. złożył
do właściwego organu/organów wniosek/wnioski o skorzystanie z instrumentów wsparcia w ramach
pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, w zakresie zwolnienia lub przesunięcia
terminów uiszczania danin publicznych.
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1) określonych w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia"
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006);
2) w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013,
jeśli dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia
Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
4) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
5) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
6) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o
niskich wygranych;
7) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów;
8) działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.
11. Oświadczam, że projekt lub produkty projektu ze względu na charakter wsparcia są
neutralne względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o których
mowa w art. 7 oraz projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której
mowa w art. 8 wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Jednocześnie,
oświadczam, że realizacja niniejszych zasad równości szans w ramach projektu jest
zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z art. 7 ww.
rozporządzenia.
12. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną
uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji.
13. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
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1) administratorem danych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i
przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w
ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/ 1.5
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jest Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie;
2) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie
danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania
POIR/POPW;
3) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
4) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
6) okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia
przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego;
7) dane osobowe są przetwarzane przez Odbiorcę Danych, tj. Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości z siedzibą: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa;
8)

dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl.

14. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie
naboru formy komunikacji z Instytucją Pośredniczącą.

