Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 973/81/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 września 2019 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

01.01. Ekspansja przez innowacje

A.4 Poddziałanie

01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

A.5 Instytucja wdrażająca

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

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

Nie dotyczy

A.14. Projekt złożony w ramach ZPT/ZIT lub stanowiący element przedsięwzięcia strategicznego
A.15 Grupa projektów

Nie

Nie

A.16 Typ projektu
- stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego
produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego

A.17 Powiązanie ze strategiami
A.18 Instrumenty finansowe

Nie dotyczy

A.19 Duży projekt

Nie dotyczy

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

01 Dotacja bezzwrotna

A.25 Typ obszaru realizacji
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Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy
B.1 Nazwa wnioskodawcy
B.2 Forma prawna
B.3 Forma własności
B.4 Rodzaj działalności gospodarczej
B.5 Możliwość odzyskania podatku VAT
B.6 NIP

B.7 Regon

B.8 PKD

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
C.5 Źródła finansowania wydatków
C.6 Wskaźniki produktu
Lp.

Jednostka

Nazwa wskaźnika

miary

Wartość docelowa

C.7 Wskaźniki rezultatu
Lp.

Nazwa wskaźnika
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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.]

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
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

[0/2000 zn.]

Należy opisać stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w tym w szczególności określone w strategii projektu grantowego, wpisują się w cele, rezultaty i
ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.
W szczególności należy opisać ukierunkowanie projektu na stworzenie mechanizmu świadczenia zaawansowanych usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw zgodnie z ich
potrzebami, których rezultaty będą wdrożone do działalności gospodarczej.

A.2. Potrzeba realizacji projektu

[0/2000 zn.]

Należy opisać stopień, w jakim projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie zaawansowanych usług
badawczych oraz potencjał wnioskodawcy w zakresie skutecznej koordynacji i efektywnej dystrybucji środków na dofinansowanie usług.

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

[0/2000 zn.]

Należy opisać stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w
szczególności wskaźników i ram wykonania). Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych
rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania.

A.4. Oddziaływanie projektu

[0/2000 zn.]

Należy opisać skalę, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze. W szczególności należy opisać stopień, w jakim realizacja projektu ma
wpływ na poprawę dostępności do zaawansowanych usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem skutkujący wzrostem liczby przedsiębiorstw
współpracujących z sektorem nauki.

B. Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu

[0/2000 zn.]

Należy opisać dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia możliwości stworzenia efektywnego mechanizmu wsparcia zakupu przez
przedsiębiorstwa usług badawczych oraz realizacji celu jakim jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. W szczególności należy opisać w jaki sposób:
- wnioskodawca opracował przejrzysty i adekwatny do charakteru Działania 1.1 mechanizm wspierania zakupu przez przedsiębiorców usług badawczych, w szczególności
przejrzyste zasady identyfikacji i weryfikacji podmiotów świadczących usługi badawcze, a także zasady weryfikacji jakości wykonania usług, weryfikację innowacyjności projektów
ubiegających się o wsparcie, weryfikację związku przedmiotu prac B+R z modelem biznesowym realizowanym w przedsiębiorstwie zamawiającym usługę oraz weryfikację
możliwości wdrożenia;
- wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka oraz zaplanował działania zaradcze;
- wnioskodawca zapewnił działania na rzecz promocji mechanizmu.

B.2. Komplementarność projektu

[0/2000 zn.]

Należy opisać związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu B+R oraz wspierania rozwoju firm (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), a także
stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.

C. Specyficzne uwarunkowania projektu
C.1. Partnerstwo

[0/2000 zn.]
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Należy opisać i uzasadnić formę współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.

C.2. Wynikanie z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu

[0/2000 zn.]

Należy opisać ukierunkowanie przedsięwzięcia na wspieranie usług B+R, których zakres wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach Porozumienia na
rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza.

C.3. Ekoefektywność

[0/2000 zn.]

Należy opisać ukierunkowanie przedsięwzięcia na rozwiązania z zakresu technologii przyczyniających się do ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego.

C.4. SUERMB

[0/2000 zn.]

Należy opisać powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego
Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.
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Sekcja F. Oświadczenia
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów zobowiązuję(my) się do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Rady 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 (Dz. Urz. EU L 347 z
20.12.2013 r. ze zm., dalej: Rozporządzanie ogólne) w okresie 5 lat (w przypadku MŚP 3 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 i Partnerów 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 ogólnego. Ponadto oświadczam(y), iż przyjęte rozwiązania techniczne mają charakter co
najmniej standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami, 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 z zapisami art. 7 Rozporządzenia ogólnego. Ponadto oświadczam(y), iż przyjęte rozwiązania techniczne mają
charakter co najmniej standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z zapisami art. 7
Rozporządzenia ogólnego. Ponadto oświadczam(y), iż przyjęte rozwiązania mają charakter co najmniej standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zapisami art. 115 oraz Załącznika XII Rozporządzenia ogólnego oraz
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r. ze zm.), a także
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż posiadam(y) środki finansowe niezbędne do realizacji Projektu w wysokości określonej w sekcji C. Ponadto jestem(eśmy) świadom(i)
zasad regulujących przepływy finansowe w ramach RPO WP 2014-2020 i deklaruję(emy) zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę(my) zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej
niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów 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 i
tajemnic w nim zawartych.
W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), że nie podlegam(y), 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. 2019 r., poz. 869 ze. 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. 2019 r., poz. 628 ze zm.).
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów zobowiązuję(my) się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie tego podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie
oświadczam(y), iż jestem(śmy) świadomy(i) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów 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 2019 r., poz. 123 ze zm.), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze wskazanymi w regulaminie konkursu formami i sposobami komunikacji między wnioskodawcą a Instytucją
Zarządzającą (lub Instytucją Pośredniczącą) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oświadczam(y) ponadto, że mam(y) świadomość skutków
niezachowania wskazanej formy komunikacji – oświadczenia dotyczą wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie na podstawie regulaminów konkursu/wezwań do złożenia
wniosku ogłoszonych/wysłanych po dniu 2 września 2017 r.

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

str. : 5 z 6

suma kontrolna: 3df04-0744c-00334

Przyjmuję(my) do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO):
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Następnie dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
a) instytucje pośredniczące;
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w
szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne;
c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawy usług informatycznych).
Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia ogólnego, który reguluje kwestię dostępności dokumentów, oraz art. 23 ust. 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.),
który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli w zakresie trwałości projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków Instytucji Zarządzającej związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu
państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).

Sekcja G: Lista załączników
1. Strategia Projektu Grantowego

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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