Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 1378/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nazwa wnioskodawcy:
Osoba do kontaktu: , telefon: , email:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie
A.1 Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

A.2 Oś priorytetowa

01. Komercjalizacja wiedzy

A.3 Działanie

01.02. Transfer wiedzy do gospodarki

A.4 Poddziałanie

Nie dotyczy

A.5 Instytucja wdrażająca

Agencja Rozwoju Pomorza

A.6 Tytuł projektu
A.7 Streszczenie Projektu
A.8 Okres realizacji projektu od:

do:

A.9 Podsumowanie wydatków projektu
A.10 Pomoc publiczna
A.11 Rodzaj projektu

Konkursowy

A.12 Partnerstwo publiczno-prywatne
A.13 Projekt wchodzący w skład Projektu zintegrowanego
A.14. Projekt złożony w ramach ZPT/ZIT lub stanowiący element przedsięwzięcia strategicznego
A.15 Grupa projektów

Nie

A.16 Typ projektu
A.17 Powiązanie ze strategiami
A.18 Instrumenty finansowe

A.19 Duży projekt

A.20 Projekt generujący dochód
A.21 Miejsce realizacji projektu
Projekt realizowany na terenie całego województwa:
A.22 Zakres interwencji dominujący
A.23 Zakres interwencji uzupełniający
Nie dotyczy

A.24 Forma finansowania
A.25 Typ obszaru realizacji

Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy
B.1 Nazwa wnioskodawcy
B.2 Forma prawna
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B.3 Forma własności
B.4 Rodzaj działalności gospodarczej
B.5 Możliwość odzyskania podatku VAT
B.6 NIP

B.7 Regon

Nie dotyczy

B.8 PKD

Nie dotyczy

B.9 Adres siedziby
B.9.1 Ulica

B.9.2 Nr domu

B.9.4 Kod pocztowy
B.9.6 E-mail

B.9.3 Nr lokalu

B.9.5 Miejscowość

B.9.7 Telefon

B.9.8 Faks

B.10 Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy
Lp.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

1.

B.11 Jednostka realizująca projekt
B.12 Projekt partnerski
B.13 Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu
B.13.1 Imię i nazwisko

B.13.2 Stanowisko

B.13.3 Instytucja

Adres:
B.13.4 Ulica

B.13.5 Nr domu

B.13.7 Kod pocztowy
B.13.9 E-mail

B.13.6 Nr lokalu

B.13.8 Miejscowość

B.13.10 Telefon

B.13.11 Faks

Sekcja C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu
C.1 Zakres rzeczowy
Nazwa

Wydatki rzeczywiście

Wydatki rozliczane

zadania

poniesione

ryczałtowo

Wydatki poniesione w

Wydatki poniesione w

ramach pomocy

ramach instrumentu

publicznej

elastyczności

Kwalifikowalność
podatku VAT

C.2 Zakres finansowy - wydatki rzeczywiste
C.3 Zakres finansowy - wydatki ryczałtowe
C.4 Wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom
Nie dotyczy
C.5 Źródła finansowania wydatków
C.6 Wskaźniki produktu
Lp.

Jednostka

Nazwa wskaźnika

miary

Wartość docelowa

C.7 Wskaźniki rezultatu
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Sekcja D. Uzasadnienie, cele i opis projektu
D.1 Opis kontekstu
D.2 Problemy
D.3 Potrzeby

[0/2000 zn.]

[0/2000 zn.]
[0/2000 zn.]
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D.4 Opis zakresu projektu i planowanych działań
D.5 Cele projektu i efekty jego realizacji

[0/3000 zn.]

[0/3000 zn.]

D.6 Bezpośrednie powiązanie z innym planowanym w ramach ZPT przedsięwzięciem rozwojowym obszaru funkcjonalnego
[11/2000 zn.]

Nie dotyczy

D.7 Zwięzły opis innych projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego (w tym źródła finansowania w
rozumieniu OP, PI i Działania RPO WP) oraz opis zależności i powiązań między nim

[11/2000 zn.]

Nie dotyczy

Sekcja E. Wkład w realizację RPO WP 2014-2020
A. Wkład w realizację programu
B. Metodyka projektu
C. Specyficzne uwarunkowania projektu

Sekcja F. Oświadczenia
W imieniu Wnioskodawcy zobowiązuję(my) się do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w okresie 5 lat od
daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się
okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Ponadto posiadam(y) wiedzę, doświadczenie oraz zasoby organizacyjno – finansowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu oraz
utrzymania jego produktów i rezultatów w okresie wskazanym powyżej.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do osiągnięcia celu jakim
jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określona w art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) 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 ustanawiające 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. Ponadto oświadczam, iż przyjęte rozwiązania techniczne mają
charakter standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także
podejmowane działania w ramach Projektu będą miały na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną zgodnie zapisami art. 7 Rozporządzenia Rady (WE) 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 ustanawiające 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. Ponadto oświadczam, iż przyjęte rozwiązania techniczne mają
charakter standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zapisami art. 115 oraz Załącznika XII Rozporządzenia Rady (WE) 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 ustanawiające 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 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych,
charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych, a także Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji dla beneficjentów RPO WP 2014-2020.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż posiadam(y) środki finansowe niezbędne do realizacji Projektu w wysokości określonej w sekcji C. Ponadto Wnioskodawca jest świadom zasad
regulujących przepływy finansowe w ramach RPO WP 2014-2020 i deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu Wnioskodawca nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej
niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013r.
W imieniu Wnioskodawcy wyrażam(y) zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną
instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), 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. 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. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
W imieniu Wnioskodawcy zobowiązuję(my) się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające Wnioskodawcy
odzyskanie tego podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy od podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zm.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam(y), iż
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 2014-2020 oraz odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
W imieniu Wnioskodawcy wyrażam(y) zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla potrzeb procesu ubiegania się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 z późniejszymi zmianami

☐ W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

☐ W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sekcja G: Lista załączników
1. Studium wykonalności

Tak

2. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko

Tak

- Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko

Tak

- Dokumenty dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
- Oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i
form ochrony przyrody
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
- Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomerację będącą przedmiotem projektu przepisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
3. Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji
- Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną wraz z kopią pozwoleń na budowę,
zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających
zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia
- Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz program funkcjonalno-użytkowy
4. Dokumenty poświadczające zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu
5. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy i Partnerów Projektu
6. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis
7. Załączniki specyficzne dla danego typu przedsięwzięcia:

Nie dotyczy

8. Załączniki dodatkowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
Podpis i pieczątka
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