
Suma kontrolna:

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 - 2020.

I. Status wniosku

1.1 Data przyjęcia wniosku:  

1.2 Numer wniosku:  

1.3 Całkowita wartość projektu: 0,00 zł

1.4 Kwota wydatków kwalifikowalnych: 0,00 zł

1.5 Kwota dofinansowania: 0,00 zł

1.6 % dofinansowania: 0,00 %

II. Identyfikacja rodzaju interwencji

2.1 Nazwa programu operacyjnego:  

2.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej:  

2.3 Numer i nazwa Działania:  

2.4 Numer i nazwa poddziałania:  

2.5 Numer konkursu/naboru:  
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2.6 Rodzaj projektu:  

2.7 Tytuł projektu:  

2.8 Duży projekt: Nie

2.9 Typ projektu:

2.10 Partnerstwo publiczno-prywatne: Nie

2.11 Grupa projektów: Nie

2.12 Klasyfikacja projektu:  

2.12.1 Zakres interwencji (dominujący):  

2.12.2 Zakres interwencji (uzupełniający):  

2.12.3 Forma finansowania:  

2.12.4 Rodzaj działalności gospodarczej:  

2.12.5 Typ obszaru realizacji:  

2.13 Okres realizacji projektu:  

2.13.1 Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu:  

2.13.2 Planowana data zakończenia realizacji projektu:  
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III. Wnioskodawca

3.1 Dane wnioskodawcy:  

3.1.1 Nazwa wnioskodawcy:  

3.1.2 NIP:  

2.1.3 REGON:  

2.1.4 Numer w KRS:  

3.1.5 Adres siedziby:  

      Kraj:  

      Województwo:  

      Powiat:  

      Gmina:  

      Miejscowość:  

      Ulica:  

      Nr budynku:  

      Nr lokalu:  

      Kod pocztowy:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

      Adres strony WWW:  

      Adres elektroniczny na platformie ePUAP (Login):  

Adres do korespondencji:  taki sam jak adres siedziby 

      Kraj:  

      Województwo:  

      Powiat:  

      Gmina:  
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      Miejscowość:  

      Ulica:  

      Nr budynku:  

      Nr lokalu:  

      Kod pocztowy:  

3.1.6 Forma prawna wnioskodawcy:  

3.1.7 Forma własności:  

3.1.8 Możliwość odzyskania VAT:  

3.2 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
wnioskodawcy:  

      Imię i nazwisko:  

      Stanowisko:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

3.3 Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:  

      Imię i nazwisko:  

      Stanowisko:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

3.4 Partnerzy:  

3.4.1 Nazwa podmiotu:  

3.4.2 NIP:  

3.4.3 REGON:  

3.4.4 Numer w KRS:  

3.4.5 Adres siedziby:  
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      Kraj:  

      Województwo:  

      Powiat:  

      Gmina:  

      Miejscowość:  

      Ulica:  

      Nr budynku:  

      Nr lokalu:  

      Kod pocztowy:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

3.4.6 Forma prawna:  

3.4.7 Forma własności:  

3.4.8 Możliwość odzyskania VAT:  

3.4.9 Osoba upoważniona do kontaktów:  

      Imię i nazwisko:  

      Telefon:  

      Adres e-mail:  

3.5. Konsorcjanci:  

3.5.1. Nazwa podmiotu:  

3.5.2. NIP:  

3.5.3. REGON:  

3.5.4. Numer w KRS:  

3.5.5. Adres siedziby:  

      Kraj:  
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      Województwo:  

      Powiat:  

      Gmina:  

      Miejscowość:  

      Ulica:  

      Nr budynku:  

      Nr lokalu:  

      Kod pocztowy:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

3.5.6. Forma prawna:  

3.5.7. Forma własności:  

3.5.8. Możliwość odzyskania VAT:  

3.5.9. Osoba upoważniona do kontaktów:  

      Imię i nazwisko:  

      Telefon:  

      Adres e-mail:  

3.6 Podmiot upoważniony przez wnioskodawcę do ponoszenia wydatków w
ramach projektu:  

Nazwa podmiotu:  

NIP:  

REGON:  

Adres siedziby:  

      Kraj:  

      Województwo:  

      Powiat:  
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      Gmina:  

      Miejscowość:  

      Ulica:  

      Nr budynku:  

      Nr lokalu:  

      Kod pocztowy:  

      Telefon:  

      Fax:  

      Adres e-mail:  

Forma prawna wnioskodawcy:  

Forma własności:  

Możliwość odzyskania VAT:  

Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT:  

Osoba upoważniona do kontaktów:  

      Imię i nazwisko:  

      Telefon:  

      Adres e-mail:  
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IV. Charakterystyka prowadzonej działalności

4.1 Typ wnioskodawcy:

4.2 Kod PKD Wnioskodawcy (działalności podstawowej):  

4.3 Kod PKD Projektu:  Kod PKD projektu inny niż działalności
podstawowej  

4.4 Kod PKD Partnerów:  

Partner 1:  

4.5 Kod PKD Konsorcjantów:  

Konsorcjant 1:  
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V. Zgodność projektu z politykami

5.1 Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju:  

Uzasadnienie:

5.2 Zgodność projektu z polityką równych szans kobiet i mężczyzn:  

Uzasadnienie:

5.3 Zgodność projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:  

Uzasadnienie:

5.4 Uwzględnienie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporność na klęski żywiołowe:  Tak  Nie
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VI. Charakterystyka projektu

6.1 Krótki opis projektu:

6.2 Główne miejsce realizacji projektu:  

      Województwo:  

      Powiat:  

      Gmina:  

      Miejscowość:  

      Kod pocztowy:  

      Ulica:  

      Inne:  

6.2.1. NUTS 3

Miasto Łódź
Łódźki
Piotrkowski
Sieradzki
Skierniewicki

6.2.2. TYP OBSZARU REALIZACJI
Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Nie dotyczy

6.3.1 TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

Własność
Współwłasność – wnioskodawca posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli w celu

właściwej realizacji zakresu projektu
Użytkowanie wieczyste
Trwały zarząd
Ograniczone prawo rzeczowe
Stosunek zobowiązaniowy, przewidujący uprawnienie do pełnej realizacji projektu
Inne (należy podać jakie)

6.3.2 DOKUMENT, Z KTÓREGO WYNIKA TYTUŁ PRAWNY POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, W TYM NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

6.3.3 PODMIOT POSIADAJĄCY TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ

Wnioskodawca
Partner (należy podać nazwę podmiotu)
Konsorcjant (należy podać nazwę podmiotu)

6.4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020
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6.4.1 PROJEKT JEST REALIZOWANY NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ
INTERWENCJI (OSI)

NAZWA OSI:

6.4.2 PROJEKT WPISUJE SIĘ W STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA
WSKAZANEGO OBSZARU

UZASADNIENIE:

6.5 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „LORIS 2030”

6.5.1 PROJEKT WPISUJE SIĘ W SPECJALIZACJE REGIONALNE

UZASADNIENIE:

6.5.2 PROJEKT WPISUJE SIĘ W NISZE SPECJALIZACYJNE / OBSZARY
GOSPODARCZE W RAMACH WYBRANEJ SPECJALIZACJI REGIONALNEJ

Nazwa niszy specjalizacyjnej/ obszaru gospodarczego, którego dotyczy projekt:

UZASADNIENIE:
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VII. Wskaźniki

7.1 Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka Rok 0 - wartość bazowa Wartość docelowa wskaźnika

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego    

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka Rok 0 - wartość bazowa Wartość docelowa

7.2 Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka Rok 0 - wartość bazowa Wartość docelowa wskaźnika

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka Rok 0 - wartość bazowa Wartość docelowa
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VIII. Zakres rzeczowy projektu
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IX. Zakres finansowy projektu ogółem 

Kategoria
kosztów 

Nazwa kosztu w ramach
danej kategorii kosztów

wraz z ilością/ liczbą (np.
szt.)

Cross-financing Pomoc
publiczna 

Wartość netto
(w PLN) 

VAT (w
PLN) 

Wydatki
ogółem (PLN) 

Wydatki
kwalifikowalne

(PLN) 

Wydatki
niekwalifikowalne

(PLN) 
Dofinansowanie

(PLN) 

netto w tym
VAT netto w tym

VAT PLN % 

Wydatki ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

w ramach zadań 

Zadanie Wydatki ogółem (PLN) Wydatki kwalifikowalne
(PLN) Dofinansowanie 

Razem 0,00 0,00 0,00 

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom 

Koszty podlegające limitom Wydatki kwalifikowalne
(PLN) Udział % 
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X. Pomoc publiczna lub pomoc de minimis 

Nazwa kosztu Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej
Wartość
ogółem

kosztu (w
PLN) 

Wartość
kwalifikowalna

kosztu (w
PLN) 

Pułap
wnioskowanej

pomocy
publicznej (w

%) 

Wartość
wnioskowanej

pomocy
publicznej Wkład

własny 
Wkład

(Budżet
Państwa) 

Ogółem Wkład
UE 
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XI. Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania Wydatki ogółem (PLN) Wydatki kwalifikowalne (PLN) Wydatki niekwalifikowalne (PLN) 

wnioskodawca 

1. Dofinansowanie 0,00 0,00 0,00 

   współfinansowanie EFRR 0,00 0,00 0,00 

   współfinansowanie krajowe z budżetu
państwa 0,00 0,00 0,00 

2. Krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 0,00 0,00 

   2.1 Budżet państwa 0,00 0,00 0,00 

   2.2 Budżet jednostek samorządu
terytorialnego 0,00 0,00 0,00 

   2.3. Inne krajowe środki publiczne, w
tym: 0,00 0,00 0,00 

3. Środki prywatne 0,00 0,00 0,00 

  3.1 Środki własne: 0,00 0,00 0,00 

  3.2 Kredyt/pożyczka: 0,00 0,00 0,00 

  3.3 Leasing: 0,00 0,00 0,00 

  3.4 Inne (należy wymienić jakie): 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 

Projekt generujący dochód  

Luka w finansowaniu [%] Wartość wydatków kwalifikowalnych przed
uwzględnieniem dochodu Wartość generowanego dochodu 

   

11.3. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu 

Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą publiczną 
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Źródło finansowania Wydatki kwalifikowalne % kosztów kwalifikowalnych 

wnioskodawca 

1. Dofinansowanie 0,00 0,00 

   współfinansowanie EFRR 0,00 0,00 

   współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 0,00 0,00 

2. Krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 0,00 

   2.1 Budżet państwa 0,00 0,00 

   2.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

   2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 0,00 

3. Środki prywatne 0,00 0,00 

  3.1 Środki własne: 0,00 0,00 

  3.2 Kredyt/pożyczka: 0,00 0,00 

  3.3 Leasing: 0,00 0,00 

  3.4 Inne (należy wymienić jakie): 0,00 0,00 

Suma 0,00 100,00 
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XII. Promocja projektu

Koncepcja promocji w zależności od realizowanego projektu

Działania informacyjne i promocyjne dla projektu:
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XIII. Deklaracja wnioskodawcy

1 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.  Tak
 Nie

2 Oświadczam, że wniosek o dofinansowanie jest składany przed rozpoczęciem prac nad projektem w rozumieniu art. 2 pkt. 23 Rozporządzenia
Komisji (UE) 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

3 Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych programów operacyjnych lub
z instrumentów unijnych.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

4
Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania,
oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub
krajowych).

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

5 Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

6
Oświadczam, że jednostka gospodarcza (rozumiana jako grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy w rozumieniu
orzecznictwa europejskiego z zakresu prawa konkurencji), do której należę, nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

7

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie:

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 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,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

8
Oświadczam, że nie jestem wnioskodawcą, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

9

Oświadczam, że koszty prac przedwdrożeniowych dofinansowane w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz MŚP (na podstawie
art. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) nie będą:
a) ponoszone przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013;
b) przeznaczone na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związaną z ilością
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy
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10

Oświadczam, że koszty prac przedwdrożeniowych dofinansowane w ramach pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013) nie będą:
a) ponoszone przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych;
b) ponoszone przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013;
c) przeznaczone na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związaną z ilością
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

11 Oświadczam, iż Partnerzy zostali wybrani zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dotyczy projektu partnerskiego).

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

12
Oświadczam, że w związku z realizacją dofinansowanego projektu nie nastąpi znacząca utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach
wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy (dotyczy
dużych przedsiębiorstw).

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

13 Oświadczam, że w przypadku finansowania w ramach projektu kosztów poniesionych z tytułu zawartych umów leasingu w formie leasingu
finansowego zobowiązuję się do przejęcia własności przedmiotu leasingu po upływie czasu trwania umowy leasingu.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

14

Oświadczam, że projekt (właściwe zaznaczyć):
 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wymagane jest lub może
być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub
potencjalny obszar Natura 2000;

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wymagane jest
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem I do dyrektywy OOŚ;

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem II do dyrektywy OOŚ;

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

Dokumentację środowiskową potwierdzającą deklarowane we wniosku oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

15 Oświadczam, że uzyskałem pomoc de minimis na realizację niniejszego projektu.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, należy w polu poniżej podać kwotę w EUR: 0,00

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

16
Oświadczam, że wraz z podmiotami powiązanymi uzyskałem pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, należy podać łączną wartość pomocy de minimis w EUR udzielonej w bieżącym roku podatkowym
oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych Wnioskodawcy i wszystkim przedsiębiorcom z nim powiązanym.: 0,00

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy
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17 Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby oceny, kontroli lub ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję
Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

18 Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji
w nim zawartych.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

19 Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania form komunikacji wskazanych w Regulaminie konkursu.
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

20

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al.
Piłsudskiego 8 oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu.
Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 922 ze zm.) zostałem poinformowany, że:
a. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8,
b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
e. odbiorcami danych osobowych będą instytucje i podmioty dokonujące oceny i biorące udział w realizacji projektu, w tym dokonujące
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

21

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460 z późn. zm.) oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie
projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.), Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8 [§ 1]. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej [§ 6].

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy
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XIV. Lista załączników obligatoryjnych

1. Szczegółowy opis projektu  Tak  Nie  Nie dotyczy

2. Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy (partnera, konsorcjanta) (jeśli dotyczy)  Tak  Nie  Nie dotyczy

3. Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego  Tak  Nie  Nie dotyczy

4. Kopia umowy/porozumienia/listu intencyjnego dot. utworzenia konsorcjum – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum
(jeśli dotyczy)  Tak  Nie  Nie dotyczy

5.
Kopia umowy (porozumienia, listu intencyjnego lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu,
wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – w przypadku realizacji projektu
partnerskiego (jeśli dotyczy)

 Tak  Nie  Nie dotyczy

6. Kopia umowy spółki cywilnej w przypadku realizacji projektu przez spółkę cywilną  Tak  Nie  Nie dotyczy

7.
Kompletne sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych albo
skonsolidowane sprawozdania finansowe za ww. okresy W przypadku braku obowiązku, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
sporządzenia sprawozdań finansowych należy przedłożyć wyciągi z ksiąg rachunkowych/finansowych potwierdzające wskazane
we wniosku dane.

 Tak  Nie  Nie dotyczy

8. Kopia promesy kredytowej lub innego dokumentu finansowego potwierdzającego zabezpieczenie środków na realizację projektów
(jeśli dotyczy)  Tak  Nie  Nie dotyczy

9. Kopia promesy kredytowej lub innego dokumentu finansowego potwierdzającego zabezpieczenie środków na realizację projektów
(jeśli dotyczy)  Tak  Nie  Nie dotyczy

Lista załączników fakultatywnych
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