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Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 

 
 

wersja z dnia 10-01-2013 r.  
 

Formularz wniosku o dofinansowanie Projektu  
w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 
2007-2013 

 

Data wpływu wniosku o dofinansowanie 
Projektu: 

 

Numer wniosku o dofinansowanie Projektu:  

Wersja wniosku:  
 

Sekcja A. Informacje ogólne o Projekcie 
A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Opera cyjnego:  
 

A.2. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytet owej Programu Operacyjnego:  
 

A.3. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priory tetowej Programu 
Operacyjnego:  
 

A.4. Typ Projektu:  
Dla Działania 1.1:  
□ Budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa 
□ Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług 
□ Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności 

gospodarczej firmy 
□ Racjonalizacja logistyki sprzedaŜy towarów i usług 
□ Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii 

oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska 
□ Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem 
□ Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług) 
□ Dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy  

w charakterze wystawcy 
 
Dla Działania 1.2: 
□ Nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej 

nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdraŜanym produktem lub usługą 
□ Wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych 
□ Wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach 
□ Wsparcie wdroŜenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych  

i rozwiązań rynkowych, w tym wdroŜenie wyników prac B+R 
□ Wsparcie wdroŜenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-

technologicznych 
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A.5. Nazwa Wnioskodawcy:  
 
 
 
 

A.6. Tytuł Projektu:  
(200 znaków) 
 
 

A.7. Lokalizacja Projektu (powiat, gmina, miejscowo ść): 
Czy Projekt jest realizowany na terenie całego woje wództwa pomorskiego?  
NIE DOTYCZY 

 

Powiat Gmina Miejscowość 
   

 

A.8. Planowany okres realizacji Projektu: 
Rozpocz ęcie realizacji Projektu  Zakończenie  realizacji  Projektu  
dd-mm-rr dd-mm-rr 

A.9. Zestawienie finansowe:  
Całkowity koszt realizacji Projektu (w PLN):  
w tym wydatki kwalifikowalne:  
w tym wydatki niekwalifikowalne:  
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych (w PLN):  
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych  
(w % do wydatków kwalifikowalnych): 

 

Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR (w PLN):  
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR (w % do kwoty 
współfinansowania Projektu ze środków publicznych): 

 

Kwota współfinansowania Projektu ze środków budŜetu państwa  
(w PLN): 

 

Poziom współfinansowania Projektu ze środków budŜetu państwa  
(w % do kwoty współfinansowania Projektu ze środków publicznych): 
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Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy 
B.1. Nazwa Wnioskodawcy:  
 

B.2. Forma prawna:  
 

B.3. Numer Identyfikacji Podatkowej: 
 

B.4. Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON):  
 

B.5. Numer w:  
B.5.1. Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS):  
 

B.5.2. Ewidencji Działalno ści Gospodarczej (EDG):  
NIE DOTYCZY 

 
B.6. Dane teleadresowe siedziby Wnioskodawcy:  

 
 

B.6.1. Województwo:  
 

B.6.2. Powiat:   
 

B.6.3. Gmina:    
 

B.6.4. Miejscowo ść: 
 

B.6.5. Kod pocztowy:  
 

B.6.6. Ulica:    
 

B.6.7. Numer domu/lokalu: 
 

B.6.8. Numer telefonu: 
 

B.6.9. Numer faksu:  
 

B.6.10. Adres poczty elektronicznej:  
 

B.7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wniosko dawcy: 
 

B.7.1. Nazwa banku obsługuj ącego rachunek: 
 

B.7.2. Adres banku: 
 

B.7.3. Numer rachunku bankowego: 

  
B.8. Dane osoby/osób prawnie upowa Ŝnionych do reprezentowania Wnioskodawcy:  
 
1. Imię i nazwisko:  
 

 Stanowisko:  
 
 
 

B.9. Dane osoby upowa Ŝnionej do kontaktu w sprawach Projektu:  
 
B.9.1. Imi ę i nazwisko:  
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B.9.2. Stanowisko:    
 

B.9.3. Numer telefonu: 
 

B.9.4. Numer faksu: 
 

B.9.5. Adres poczty elektronicznej:  
 
B.10. Czy w ramach Projektu przewiduje si ę udział Partnerów? (pole nieaktywne dla 
Działania 1.1)  
 

(TAK/NIE) 
 
B.11. Dane teleadresowe siedziby Partnera oraz dane  osób prawnie upowa Ŝnionych 
do reprezentowania Partnera:  
 

B.11.1. Nazwa Partnera B.11.2. Województwo B.11.3. Powiat B.11.4. Gmina 
    
B.11.5. Miejscowość B.11.6. Kod pocztowy B.11.7. Ulica B.11.8. Nr budynku/lokalu 
    
B.11.9. Nr telefonu B.11.10. Nr faksu B.11.11. Adres poczty elektronicznej 
   

 

B.11.12. Dane osoby/osób prawnie upowa Ŝnionych do reprezentowania Partnera: 
 

Lp.  Imię i nazwisko  Stanowisko  
   
   

 

B.12. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Partne ra: 
B.12.1. Nazwa banku obsługuj ącego rachunek:  
 

B.12.2. Adres banku: 

B.12.3. Numer rachunku bankowego: 
 

B.12.4. Oświadczam, i Ŝ jestem*: 
� Mikroprzedsiębiorcą 
� Małym przedsiębiorcą 
� Średnim przedsiębiorcą 

* zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008 ze zm.). 
 
B.13. Rodzaj prowadzonej działalno ści: 
B.13.1. Polska Klasyfikacja Działalno ści: 
 

B.13.2. Polska Klasyfikacja Działalno ści, której dotyczy Projekt: 
 

B.13.3. Oświadczam, i Ŝ jestem*: 
� Mikroprzedsiębiorcą 
� Małym przedsiębiorcą 
� Średnim przedsiębiorcą 

* zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008 ze zm.). 
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B.14. Wielko ść zatrudnienia:  

Wielko ść zatrudnienia (na dzie ń  
składania wniosku)  

W ostatnim okresie  
sprawozdawczym 
(średnioroczne zatrudnienie) 

W poprzednim okresie 
sprawozdawczym ( średnioroczne 
zatrudnienie) 
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Sekcja C. Uzasadnienie, opis, cele i komplementarność 
Projektu 

 

C.1. Tło i uzasadnienie – opis stanu istniej ącego i uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu:  
Opis (3000 znaków)  

 

C.2. Opis przedmiotu Projektu: 
Opis (3000 znaków) 

 

C.3. Cele Projektu: 
Opis (3000 znaków) 

 

C.4. Zgodno ść Projektu z celami Działania w ramach Osi Priorytet owej 1 wraz  
z uzasadnieniem  
Cel główny Działania:  
Uzasadnienie (3000 znaków) 

 

Zgodno ść Projektu z nast ępującymi preferencjami dla Działania 1.1 wraz z uzasadn ieniem 
� Wprowadzenie na rynek nowych/wysokiej jakości wyrobów i usług 
� Wzrost aktywności eksportowej firmy 
� Oszczędność surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska 
� Powstania trwałych miejsc pracy 
Uzasadnienie (3000 znaków) 

 

Zgodno ść Projektu z nast ępującymi preferencjami dla Działania 1.2 wraz z uzasadn ieniem 
� Wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego 
� Partnerskie, wynikające ze współpracy kilku podmiotów 
� Wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi 
� Przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczające emisję szkodliwych substancji 

do środowiska 
Uzasadnienie (3000 znaków) 

C.5. Wkład w realizacj ę Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i jego u zasadnienie:  
NIE DOTYCZY 

C.6. Zgodno ść Projektu z zapisami dokumentów strategicznych oraz  dokumentów 
warunkuj ących jego realizacj ę: (NIE DOTYCZY Działania 1.1-1.2) 
NIE DOTYCZY 

C.7. Komplementarno ść z innymi Projektami: 
Opis (3000 znaków) 

C.8. Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie świadczenia usług na rzecz M ŚP: 
NIE DOTYCZY 
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Sekcja D. Wskaźniki realizacji Projektu, harmonogram 
realizacji 
 
D.1. Wskaźniki realizacji celów Projektu: 
 

D.1.1. Wskaźniki produktu: 
 

Lp. Nazwa wska źnika 20…  20… 

1. 
 

   
 
 
 

    
2. 
 
 
 

   

    
 

D.1.2. Wskaźniki rezultatu: 

Lp. Nazwa wska źnika 
Źródło 

weryfikacji 
danych 

Warto ść 
bazowa 20… 20… 

1 Liczba bezpośrednio 
utworzonych miejsc 
pracy (etat): 

    

  kobiety    
  męŜczyźni    

 

Lp. Nazwa 
wska źnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
weryfikacji 

danych 

Warto ść 
bazowa 20… 20… 20… 

1.        
2.        

 
D.2. Etapy realizacji Projektu w uj ęciu kwartalnym: (NIE DOTYCZY) 
Lp.  Nazwa etapu  Rozpocz ęcie  Zakończenie  
1.    
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Sekcja E. Podmioty uczestniczące w finansowaniu  
i realizacji Projektu, trwałość, polityki horyzontalne, 
promocja Projektu 
 
E.1. Podmioty uczestnicz ące w finansowaniu i realizacji Projektu: (pole niea ktywne 
dla Działania 1.1)  

Lp. Nazwa  
Podmiotu 

Rola Podmiotu  
w Projekcie 

ZaangaŜowanie  
finansowe 
Podmiotu 

Suma 

1.    Wysoko ść wkładu  
finansowego  
Podmiotu w Projekcie 
(PLN) 

Udział wkładu  
finansowego  
Podmiotu  
w Pojekcie 
(%) 

 
E.2. Trwało ść celów: 
Opis (3000 znaków) 

 
W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iŜ po zakończeniu realizacji oraz w okresie trwałości 
Projektu pt. "…", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zostaną zachowane cele Projektu, zgodnie  
z zapisami znajdującymi się we wniosku o dofinansowanie Projektu. 
 
E.3. Sposób zarz ądzania Projektem: 
Opis (2000 znaków) 

 
E.4. Zgodno ść Projektu z ustaw ą Prawo Zamówie ń Publicznych: 
Czy Wnioskodawca ma obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych 
(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)? 
TAK/NIE DOTYCZY 

 
E.5. Zgodno ść Projektu z polityk ą zrównowa Ŝonego rozwoju (ochrony środowiska), 
w tym wpływ na obszary NATURA 2000: 
Opis (1500 znaków) 

 
E.6. Zgodno ść Projektu z polityk ą równo ści m ęŜczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji: 
Opis (1500 znaków) 

 
E.7. Sposoby promocji Projektu: 
Opis (2000 znaków) 

 
Oświadczam, Ŝe działania informacyjno-promocyjne nt. Projektu poprowadzone będą zgodnie  
z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 ze zm.) oraz zgodnie  
z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla Beneficjentów Osi Priorytetowej  
1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 



 
  

 
 

 

 
  

9

 
Sekcja F. Informacje finansowe 
F.1. Wykaz kategorii wydatków wg zał ącznika II Rozp. WE/1828/2006: 
 

F.1.1. Kody klasyfikacji wg kryterium priorytetowyc h obszarów tematycznych: 
 

 

F.1.2. Kody klasyfikacji wg kryterium form finansow ania:  
 

 

F.1.3. Kody klasyfikacji wg kryterium obszaru: 
 

 

F.1.4. Kody klasyfikacji wg kryterium rodzaju dział alności gospodarczej: 
 

 

F.1.5. Kody klasyfikacji wg kryterium lokalizacji:  
 

 

F.2. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody l uki w finansowaniu: 
NIE DOTYCZY 

 
F.3. Pomoc Publiczna:  

Czy przedmiot Projektu jest obj ęty  
zasadami Pomocy Publicznej?  

 
 

 
Prosz ę okre ślić ramy prawne pozwalaj ące udzieli ć Pomocy Publicznej: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Czy wydatki planowane w ramach  
instrumentu elastyczno ści są objęte  
zasadami Pomocy Publicznej? 

 
 

 
 
 

 
F.4. Kwalifikowalno ść podatku VAT:  
        
 

Czy koszt podatku VAT poniesiony  
w ramach Projektu jest wydatkiem 
kwalifikowalnym?  

 

TAK 

TAK/NIE 
 

�  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 
1562) 

�  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 239, poz. 1599).  

 
TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

�  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 
1562) 
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Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 
Realizując Projekt pt. „…” w Ŝaden sposób nie mogę odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, 
którego wysokość została określona w punkcie F.6 na poziomie …… PLN jako wydatki kwalifikowalne. 
Jednocześnie „…” (nazwa Wnioskodawcy) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu 
części lub całości poniesionego podatku VAT, jeŜeli zaistnieją przesłanki umoŜliwiające Wnioskodawcy 
odzyskanie tego podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług  
z dn. 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
Oświadczam, Ŝe nie korzystam ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 niniejszej 
ustawy. 

 
Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT 
Realizując Projekt pt. „…” mogę odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, którego wysokość została 
określona w punkcie F.6. na poziomie ….. PLN jako wydatki niekwalifikowalne. 

 
F.5. Instrument elastyczno ści:   

Czy w ramach Projektu przewiduje się 
poniesienie wydatków w zakresie 
instrumentu elastyczności? 
   

Nazwa wydatku: 
 
Wartość wydatku (PLN):                         
 
Uzasadnienie: 
 

F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu wg podstaw owych kategorii kosztowych:  
Wydatek nr 1  

Nazwa 
wydatku: 

 

Stawka VAT: 
�  Zwolniony 
�   ……… 

 

Wydatek podlegający zasadom: 
�  pomocy de minimis 
�  regionalnej pomocy inwestycyjnej 

Wydatek w ramach instrumentu 
elastyczności: 

�  TAK 
�  NIE 

 20… 20… 20… suma 
 Wydatek 

w PLN 
W tym 
wydatki 
kw. 

Wydatek 
w PLN 

W tym 
wydatki 
kw. 

Wydatek 
w PLN 

W tym 
wydatki 
kw. 

Wydatek 
w PLN 

W tym 
wydatki 
kw. 

Wydatek netto:         
Wartość VAT:         
Wydatek 
brutto: 

        

 
 Wydatki 

kwalifikowalne 
PLN 

Wydatki 
niekwalifikowalne 
PLN 

Suma PLN 

Suma wydatków podlegających zasadom 
Pomocy Publicznej: 

   

Suma wydatków niepodlegających 
zasadom Pomocy Publicznej: 

   

Suma:    
Suma wydatków w ramach instrumentu 

elastyczności: 
   

Wydatki poniesione w roku 20…:    
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Wydatki poniesione w roku 20…:    
Wydatki poniesione w roku 20…:    
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F.7. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projek tu:  
 

 Poniesione do 
20… 20… 20… Suma 

Źródła 
finansowania 

Kwota 
(PLN) 

% 
Kwota 
(PLN) 

% 
Kwota 
(PLN) 

% 
Kwota 
(PLN) 

% 

Środki 
publiczne 

        

w tym udział 
EFRR 

        

w tym udział 
budŜetu 
państwa  

        

Środki 
prywatne 

        

Suma źródeł 
finansowania 

        

 
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iŜ "…" (nazwa Wnioskodawcy) posiada środki 
finansowe niezbędne do realizacji Projektu pt. "…" w wysokości zgodnej  
z powyŜszą tabelą w poszczególnych latach realizacji Projektu: 

 

W roku 20… kwoty:  
W roku 20… kwoty:  

 
Wnioskodawca jest świadom zasad regulujących przepływy finansowe w ramach RPO WP 
2007-2013 i deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji 
inwestycji. 
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Sekcja G. Lista załączników i oświadczenia 
Beneficjenta 
G.1. Lista zał ączników: 

G.1.1. Biznes plan 
G.1.2. Dokumenty finansowe 
Wnioskodawcy: bilans i rachunek wyników 
za ostatnie trzy lata poprzedzające rok 
składania wniosku; jeŜeli Wnioskodawca 
działa krócej - za okres działalności; dla 
Wnioskodawców, którzy nie sporządzają 
Bilansu - kopia odpowiednio PIT/CIT, 
w zaleŜności od rodzaju opodatkowania 
G.1.3. Wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
pełny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego 
G.1.4. W przypadku udzielenia 
pełnomocnictwa - kopia pełnomocnictwa 
potwierdzona notarialnie 
G.1.5. Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

G.1.6. Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc inną niŜ pomoc  
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie 
G.1.7. Oświadczenie o otrzymanej wielkości 
pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu 
pomocy de minimis 
G.1.8. Oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
G.1.9. Ostateczne pozwolenie na 
budowę, potwierdzenie zgłoszenia budowy 
lub robót budowlanych 
G.1.10. Oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością w celu 
realizacji Projektu 
G.1.11. Dokumenty dotyczące postępowania 
OOŚ 
G.1.12. Umowa/porozumienie miedzy 
Partnerami Projektu  
G.1.13. Opinia o innowacyjności 
 

G.1.14. Załączniki dodatkowe 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 

TAK/NIE DOTYCZY 
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G.2. Oświadczenia Wnioskodawcy:  
G.2.1. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne  
z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu 
karnego. 
G.2.2. Oświadczam, Ŝe jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją 
Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007-2013. 
G.2.3. Oświadczam, Ŝe zakres niniejszego Projektu nie został objęty 
dofinansowaniem z innych Programów Operacyjnych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. 
G.2.4. Oświadczam, iŜ nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem 
komisarycznym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego 
lub postępowania układowego z wierzycielami.  
G.2.5. Oświadczam, Ŝe zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych reguluję w terminie oraz nie zalegam w opłacaniu składek 
na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych oraz podatków. 
G.2.6. Oświadczam, Ŝe nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo dotyczące składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, systemowi 
bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
G.2.7. Oświadczam, Ŝe w związku z ubieganiem się o przyznanie środków 
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, nie zachodzą negatywne przesłanki do otrzymania 
pomocy określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 
G.2.8. Oświadczam, Ŝe podczas realizacji Projektu będę stosować zasady 
konkurencyjności, przejrzystości oraz równego traktowania i niedyskryminacji  
w zakresie wydatkowania środków publicznych. 
G.2.9. Zobowiązuję się do dostarczenia w terminie określonym przez Agencje 
Rozwoju Pomorza S.A. wszystkich załączników wymaganych przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z obowiązującą dokumentacją 
konkursową. 
 
G.3. Data i podpis osoby/osób upowa Ŝnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy.  
 
Imię i Nazwisko  
Zajmowane stanowisko  
Data  
Podpis i pieczątka  

 
 
 

 


