
Załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 

 w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

 Wersja nr 1, październik 2017 r. 

 
 
 
 
   
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

WZÓR 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

(zakres EFRR) 
 
 

 
 

 
 
 

Wersja 1 
 Opole, październik 2017 r.  



 

Strona 1 z 50  

 

 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIEPROJEKTU 

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  REGIONALNEGO  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓD ZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 
 

DATA I GODZINA WPŁYWU WNIOSKU  Pole automatyczne 

Pieczęć 
NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  Pole automatyczne KOREKTA  Pole 

automatyczne 

 

WNIOSKODAWCA  

 

TYTUŁ PROJEKTU  

 

CHARAKTERYSTYKAFINANSOWAPROJEKTU OKRESREALIZACJIPROJEKTU  

 

OBSZAR REALIZACJI  

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU  
Pole automatyczne 

 (na podstawie pkt. 5.1) 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE  
Pole automatyczne 

 (na podstawie pkt. 5.1) 

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA  
Pole automatyczne 

 (na podstawie pkt. 6.4) 

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA  
Pole automatyczne 

 (na podstawie pkt. 6.4) 
 

OD Pole automatyczne 
 (na podstawie pkt. 3.2) 

DO (zakończenie rzeczowe)  Pole automatyczne 
 (na podstawie pkt. 3.2) 

DO (zakończenie finansowe)  Pole automatyczne 
 (na podstawie pkt. 3.2) 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

Pole automatyczne (na podstawie pkt. 2.1) 

Pole automatyczne(na podstawie pkt. 3.1) 
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1.1 NUMERNABORU  

 

1.2 RODZAJPROJEKTU  

 

1.3 OŚPRIORYTETOWARPOWO2014-2020 

 

1.4 DZIAŁANIERPOWO2014-2020  

 

1.5 PODDZIAŁANIERPOWO2014-2020  

 

1.6 CELTEMATYCZNY 

 

1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY 

 

1.8 PARTNERSTWOWPROJEKCIE  

       Projekt partnerski Pole wyboru 
 

Partnerstwo publiczno-prywatne Pole wyboru 

Liczba partnerów w projekcie             Pole automatyczne 

 

 

SEKCJA I. INFORMACJE OGÓLNE 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 

 

Pole automatyczne, zgodne z wybranym konkursem 
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2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY WNIOSKODAWCY w przypadku wniosku partnerskiego punkt wypełnia się w sekcji XII w karcie Lidera projektu 
 

Nazwa wnioskodawcy Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 250), pole obligatoryjne 

Kraj  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

REGON Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Województwo  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Powiat  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Gmina  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli 
w polu „Kraj” wybrano Polskę gmina: pole automatyczne podregion: pole automatyczne subregion: pole automatyczne 

Miejscowo ść Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne państwo niż Polskę, pole obligatoryjne 

Kod pocztowy  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę (format XX-XXX) 

Ulica  Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę, pole obligatoryjne jeśli w wybranej miejscowości występują ulice; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne 
państwo niż Polskę 

Nr budynku  Pole tekstowe, pole obligatoryjne 

Nr lokalu  Pole tekstowe 

Telefon  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne (minimum 7 cyfr) 

Fax Pole cyfrowe 

e-mail  Pole tekstowe, pole obligatoryjne (format wymagany z @) 

Adres strony internetowej  Pole tekstowe, pole obligatoryjne ((jeśli wnioskodawca nie posiada strony, to informacja o jej braku) 

Adres skrytki ePUAP Pole nieaktywne 

 

2.2 DANETELEADRESOWEDOKORESPONDENCJI  

NIE DOTYCZY Pole wyboru 

 
Kraj  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

Nazwa i adres  Pole tekstowe, pole obligatoryjne (maksymalna liczba znaków: 200) 

Telefon  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne (minimum 7 cyfr) 

Fax Pole cyfrowe 

e-mail  Pole tekstowe, pole obligatoryjne (format wymagany z @) 

Adres skrytki ePUAP Pole nieaktywne 

SEKCJA II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY 
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2.3 OSOBY DO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU  

 

Imię Nazwisko  Stanowisko  Telefon  Fax e-mail  

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne Pole tekstowe 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

 

2.4 OSOBY UPRAWNIONE DO PODPISANIA WNIOSKU O DOFINANSOW ANIE 
 

Imię Nazwisko  Stanowisko  Telefon  e-mail  

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole tekstowe, 
pole obligatoryjne 

Pole cyfrowe, 
pole obligatoryjne 

 

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA WNIOSKODAWCY w przypadku wniosku partnerskiego punkt wypełnia się w sekcji XII w karcie Lidera projektu 
 

Forma prawna wnioskodawcy  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia 
i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Forma własno ści  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia  
i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Możliwo ść odzyskania VAT  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości: Tak, Nie, Częściowo) 

NIP Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

PKD wnioskodawcy Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) 

Rodzaj działalno ści gospodarczej 
wnioskodawcy  

Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (zał. 1 tabela 7)) 

Nazwa i nr dokumentu 
rejestrowego  

Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (KRS/Rejestr Stowarzyszeń/inne) 

 

2.6 POMOCUZYSKANAPRZEZWNIOSKODAWC Ę 
 

Rodzaj pomocy  Tak Kwota [EUR]  

Pomoc de minimis uzyskana w ci ągu ostatnich 3 lat  
 

 pole wyboru Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli 
zaznaczono checkbox 

Pomoc publiczna uzyskana na realizacj ę danego przedsi ęwzięcia  
 

 pole wyboru Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli 
zaznaczono checkbox 
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2.7 DANE  TELEADRESOWE REALIZATORA 

NIE DOTYCZY Pole wyboru 

 
Nazwa realizatora  Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 250), pole obligatoryjne 

Forma prawna  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

Kraj  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

NIP Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Województwo  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Powiat  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Gmina  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w 
polu „Kraj” wybrano Polskę gmina: pole automatyczne podregion: pole automatyczne subregion: pole automatyczne 

Miejscowo ść Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne państwo niż Polskę, pole obligatoryjne 

Kod pocztowy  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę (format XX-XXX) 

Ulica  Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę, pole obligatoryjne jeśli w wybranej miejscowości występują ulice; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne 
państwo niż Polskę 

Nr budynku  Pole tekstowe, pole obligatoryjne 

Nr lokalu  Pole tekstowe 

Telefon  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Fax Pole cyfrowe 

e-mail  Pole tekstowe, pole obligatoryjne 

Adres strony internetowej  Pole tekstowe, pole obligatoryjne ((jeśli wnioskodawca nie posiada strony, to informacja o jej braku) 
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3.1 TYTUŁ PROJEKTU  

 

3.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU  
 

W projekcie wyst ępuje leasing  

OD Data, pole typu kalendarz, pole obligatoryjne 

DO (zakończenie rzeczowe)  Data, pole typu kalendarz, pole obligatoryjne 

DO (zakończenie finansowe)  Data, pole typu kalendarz, pole obligatoryjne 

 

3.3 KRÓTKI OPIS PROJEKTU  

3.4 CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJ Ę CELÓW RPO WO 2014-2020 

 
3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU w przypadku wniosku partnerskiego punkt wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów 

 

Województwo  Powiat  Podregion  Subregion Gmina  Miejscowo ść 

Opolskie Lista rozwijalna, pole obligatoryjne Pole automatyczne  
(Nyski / Opolski) Pole automatyczne Lista rozwijalna, pole 

obligatoryjne 

Pole automatyczne  
(miejska / wiejska /  
miejsko-wiejska) 

Lista rozwijalna 

 

3.6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 
 

A1 Typ projektu zgodnie z SZOOP  
Lista rozwijalna, pole wielokrotnego wyboru jeśli zawiera więcej niż jedną pozycję, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z 
regulaminem konkursu) 

A2 Typ projektu dla celów SL2014  

Lista rozwijalna, pole wielokrotnego wyboru, pole obligatoryjne (lista wartości: Projekt komplementarny w stosunku do 
projektu/projektów wspieranych w ramach innego RPO województwa objętego Strategią Rozwoju Polski Zachodniej do roku 
2020 / Projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym / 
Projekt partnerski /  Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej / Projekt w 
partnerstwie z podmiotami z innego województwa /  Projekt, w którym zadeklarowano, że nie stosuje się zasady dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami / Nie dotyczy) 

B Pomoc publiczna  Pole automatyczne (lista wartości: Bez pomocy publicznej /  Pomoc publiczna / Pomoc de minimis) 

C Powiązanie ze strategiami    Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości: Brak powiązania / Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020) 

SEKCJA III. INFORMACJE O  PROJEKCIE 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 2 000), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 5 000), pole obligatoryjne 
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D Duży projekt  nie dotyczy 

E Instrumenty finansowe  
 

pole wyboru 

 
 

3.7 KLASYFIKACJA PROJEKTU 
 

 
 

A 
 
Zakres interwencji (dominuj ący)  Lista rozwijalna, pole wielokrotnego wyboru, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie RPO WO 2014-2020) 

 
B 

Zakres interwencji 

(uzupełniaj ący)  NIE DOTYCZY 
  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie RPO WO 2014-2020) 

C Forma finansowania  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie RPO WO 2014-2020) 

D Typ obszaru realizacji  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie RPO WO 2014-2020) 

E Terytorialne mechanizmy wdra żania  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie RPO WO 2014-2020) 

F PKD projektu  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) 

G Rodzaj działalno ści gospodarczej projektu  
Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 
marca 2014 r. (zał. 1 tabela 7)) 

H Bran że kluczowe   Lista rozwijalna, pole wielokrotnego wyboru, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji   
 Województwa Opolskiego do roku 2020, tabela nr 15) 

 

3.8 IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH I EFEKTÓW SYNERGII 

NIE DOTYCZY Pole wyboru 

 
Nazwa beneficjenta i tytuł 

projektu  

 
Dane o projekcie  

 
Opis powi ązania  

 
Planowany efekt synergii  

 
Typ i zakres komplementarno ści  

Pole tekstowe (maksymalna liczba 
znaków: 500), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba 
znaków: 500), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba 
znaków: 1000), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba 
znaków: 1000), pole obligatoryjne 

Lista rozwijalna, pole wielokrotnego wyboru, 
pole obligatoryjne (lista wartości: Funduszy 

europejskich z innymi środkami publicznymi i 
prywatnymi / Jednookresowa / 

Międzyfunduszowa /  Funkcjonalna / 
Międzyokresowa / Międzyprogramowa 
(zewnętrzna) / Pomiędzy politykami / 

Przedmiotowa (sektorowa) / Przestrzenna 
(geograficzna) / W obszarze problemowym / 

W ramach jednej polityki / 
Wewnątrzfunduszowa / Wewnątrzprogramowa 

(wewnętrzna)) 
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4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE w przypadku wniosku partnerskiego punkt wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów, a w sekcji IV wskaźniki są agregowane (nazwy oraz 
wartości, opis jest widoczny jedynie w sekcji XII) 

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z nie pełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty rac jonalnych usprawnie ń dla osób z niepełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - kobiety  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - m ężczyźni  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie 
występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa wska źnika  

 
Jednostka miary  

Wartość 
bazowa  

Warto ść 
docelowa 

 
Rok  

 
Kwartał  

Liczba utrzymanych miejsc pracy  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe fo rmy EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKA ŹNIKÓW  PROJEKTU 



 

Strona 9 z 50  

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (inny ch ni ż przedsi ębiorstwa)  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach - kobiety  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach -  m ężczyźni  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 0,00 Pole cyfrowe,  

pole obligatoryjne 
Pole 

automatyczne 
Pole 

automatyczne 
 

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU w przypadku wniosku partnerskiego punkt wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów 

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie 
występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Wartość 
 bazowa 

Wartość  
docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) 

Pole automatyczne 0,00 
Pole cyfrowe,  

pole obligatoryjne 
Pole 

automatyczne 
Pole 

automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. W przypadku wniosku partnerskiego wiersz ten nie 
występuje w sekcji IV, a jest widoczny w sekcji XII 
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5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY w przypadku wniosku partnerskiego zadania wypełnia się w sekcji V, natomiast wydatki wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz 
Partnerów 

 

ZADANIE NR: 1 z X pole wyboru w przypadku wniosku pojedynczego 

Nazwa zadania: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 600), pole obligatoryjne 

Opis działa ń planowanych do realizacji w ramach wskazanych zada ń / czas realizacji / podmiot działania: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 3 000), pole obligatoryjne 

 

 
Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
Wydatek 

nr: 1 / lp 1  

(wniosek 
pojedynczy 
/ partnerski) 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria kosztów: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 
Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
Wydatek 
nr: X /  
X-1 1 

(wniosek 
pojedynczy 
/ partnerski) 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria kosztów: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

SEKCJA V. HARMONOGRAM RZECZOWO -  FINANSOWY 

WYDATKI  RZECZYWIŚCIE  PONOSZONE: Pole wyboru 
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Rodzaj 
ryczałtu 

 
Typ projektu / Nazwa ryczałtu  

Kwota 
ryczałtowa 
nr: 1 / lp 1 

(wniosek 
pojedynczy / 
partnerski) 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Nazwa ryczałtu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne 

Nazwa wska źnika  Warto ść wska źnika  

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru Pole automatyczne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

 
 

Rodzaj 
ryczałtu 

 
Typ projektu / Nazwa ryczałtu  

 

Kwota 
ryczałtowa 

nr: X / 
X-1 1 

(wniosek 
pojedynczy / 
partnerski) 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Nazwa ryczałtu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne 

Nazwa wska źnika  Warto ść wska źnika  

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole automatyczne Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 
PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 1 Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 

WYDATKI  ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Tak 



 

Strona 12 z 50  

PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJ ĄCYCH 
LIMITOM DLA: Zadanie nr 1 

 
Cross-financing  

Wydatki poniesione 
na zakup gruntów  

 
Wkład rzeczowy  

Wydatek nr: 1 /lp 1 (wniosek pojedynczy / partnerski) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatek nr: X / X-1 1 (wniosek pojedynczy / partnerski) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Kwota ryczałtowa nr: 1 / lp 1 (wniosek pojedynczy / partnerski) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Kwota ryczałtowa nr: X / X-1 1 (wniosek pojedynczy / partnerski) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
 
 

KOSZTY POŚREDNIE pole wyboru w przypadku wniosku pojedynczego i partnerskiego 

Opis działa ń planowanych do realizacji w ramach wskazanych zada ń / czas realizacji / podmiot działania: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 3 000), pole obligatoryjne 

Koszty po średnie liczone z poziomu projektu:  Pole wyboru (Tak / Nie) 

Wybierz stawk ę ryczałtow ą: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne ((lista wartości na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) 

 

 

 
 

Rodzaj 
ryczałtu 

 

Nazwa ryczałtu  

Maksymalna mo żliwa 
stawka ryczałtu [%]  

Rzeczywista stawka 
ryczałtu [%]  

Pole automatyczne Pole automatyczne 

Stawka 
ryczałtowa 
nr: 1 / lp 1 

(wniosek 
pojedynczy / 
partnerski) 

Nazwa ryczałtu: Pole automatyczne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 

 
 

Pole wyboru 

 

 
 

Pole wyboru 

 

 
 

Pole wyboru 

 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole automatyczne 

Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

 
PODSUMOWANIE DLA: Koszty po średnie Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

WYDATKI  RZECZYWIŚCIE  PONOSZONE: Nie 

WYDATKI  ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Tak 
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PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJ ĄCYCH 

LIMITOM DLA: Koszty po średnie 

 
Cross-financing  

Wydatki poniesione 
na zakup gruntów  

 
Wkład rzeczowy  

Stawka ryczałtowa nr: lp 1  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
 

PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADA Ń 

Rodzaj wydatków  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem w projekcie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

W tym koszty bezpośrednie Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH ZADA Ń 

Zadanie  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Zadanie nr X: nazwa zadania Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Koszty po średnie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW  

Typ projektu  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Nazwa typu projektu Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Nie dotyczy  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 

Typ projektu  Kategorie podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa typu projektu 

Wydatki poniesione na zakup 
gruntów  

Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing  Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
 

Nie dotyczy  

Wydatki poniesione na zakup 
gruntów  

Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 
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Cross-financing  Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW  

Kategoria kosztów  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa kategorii kosztów Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
 

Kategorie kosztów podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing Pole automatyczne Pole automatyczne 

Dodatkowe limity:  

Nie dotyczy / limit wskazany w dokumentacji konkursowej 

 
RAZEM Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych pomoc ą publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych de minimis)  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zada ń obj ętych de minimis) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków nie obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma zadań obj ętych de minimis Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 W RAMACH KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 



 

Strona 15 z 50  

 

 
 
 

 

6.1 PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT  
 

Projekt generuj ący dochód  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości: Nie dotyczy / Tak – luka finansowa / Tak  –  
zryczałtowana stawka 20% / Tak  – zryczałtowana stawka 25% / Tak  – zryczałtowana stawka 30%) 

Zryczałtowana stawka [%]  Pole automatyczne (wartość na podstawie pola „Projekt generujący dochód”) 

Luka w finansowaniu [%]  Pole automatyczne / Pole cyfrowe jeśli w polu „Projekt generujący dochód” wybrano pozycję „Tak – luka 
finansowa” 

Warto ść wydatków kwalifikowalnych przed uwzgl ędnieniem dochodu  Pole automatyczne / Pole cyfrowe jeśli w polu „Projekt generujący dochód” wybrano inną pozycję niż „Nie 
dotyczy” 

Warto ść generowanego dochodu  Pole automatyczne 

 

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne, w przypadku wniosku partnerskiego punkt 
wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp.  Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 

 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW 
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6.3 .AŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne, w przypadku wniosku partnerskiego punkt 
wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 
 

Lp.  Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 

 

6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00zł Pole automatyczne, w przypadku wniosku partnerskiego punkt 
wypełnia się w sekcji XII w kartach Lidera projektu oraz Partnerów 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp.  Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 



 

Strona 17 z 50  

Razem Pole automatyczne 

 
 
 

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU RAZEM (nie obj ęte pomoc ą publiczn ą oraz obj ęte pomoc ą publiczn ą i pomoc ą de minimis): 0,00zł 
Pole automatyczne 

 

Lp.  Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym: Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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7.1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
 

A Ochrona środowiska  
 

 
Pole wyboru 

B Efektywno ść korzystania z zasobów  

 

 
Pole wyboru 

C Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu  

 

 
Pole wyboru 

D Środowisko miejskie  

 

 
Pole wyboru 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 3 000), pole obligatoryjne  

 

7.2 RÓWNOŚĆSZANSINIEDYSKRYMINACJA  

 
 

7.2 RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI 

 

SEKCJA VII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI   UE 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne 
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8.1 WYDATKI ZGODNE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

NIE DOTYCZY Pole wyboru 

 
Liczba post ępowań o udzielenie zamówienia  Pole automatyczne 

 

Tryb procedury  

 

Przedmiot zamówienia  

Planowany termin rozpocz ęcia procedury 
przetargowej  

Kwartał Rok 

Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista 
wartości na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 
z późn. zm.) 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne Pole wyboru Pole wyboru 

 

8.2 WYDATKI ZGODNE Z ZASAD Ą KONKURENCYJNOŚCI 

NIE DOTYCZY Pole wyboru 

 
Liczba post ępowań o udzielenie zamówienia  Pole automatyczne 

 
Przedmiot zamówienia  

Planowany termin rozpocz ęcia procedury  

Kwartał Rok 

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne Pole wyboru Pole wyboru 

SEKCJA VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASAD Ą KONKURENCYJNOŚCI / USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ   PUBLICZNYCH 
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a) Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie prze widzianym we wniosku  Nie/Tak 

b) Zostanie zrealizowany w przewidzianym terminie, ale w ograniczonym zakresie  Nie/Tak 

c) Zostanie zrealizowany w terminie pó źniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku  Nie/Tak 

d) Zostanie zrealizowany w pó źniejszym terminie i w ograniczonym zakresie  Nie/Tak 

e) Nie zostanie w ogóle zrealizowany  Nie/Tak 

Uzasadnienie do wybranego punktu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

SEKCJA IX. SYTUACJA PROJEKTU W PRZYPADKU NIE ZAKWAL IFIKOWANIA DO  WSPARCIA 
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2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY LIDERA  
 

Nazwa lidera  Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 250), pole obligatoryjne 

Kraj  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

REGON Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Województwo  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Powiat  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Gmina  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w 
polu „Kraj” wybrano Polskę gmina: pole automatyczne podregion: pole automatyczne subregion: pole automatyczne 

Miejscowo ść Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne państwo niż Polskę, pole obligatoryjne 

Kod pocztowy  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę (format XX-XXX) 

Ulica  Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę, pole obligatoryjne jeśli w wybranej miejscowości występują ulice; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne 
państwo niż Polskę 

Nr budynku  Pole tekstowe, pole obligatoryjne 

Nr lokalu  Pole tekstowe 

Telefon  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne (minimum 7 cyfr) 

Fax Pole cyfrowe 

e-mail  Pole tekstowe, pole obligatoryjne (format wymagany z @) 

Adres strony internetowej  Pole tekstowe, pole obligatoryjne ((jeśli wnioskodawca nie posiada strony, to informacja o jej braku) 

Adres skrytki ePUAP Pole nieaktywne 

SEKCJA XII. KARTA LIDERA PROJEKTU– nazwa lidera projektu 
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2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA LIDERA  
 

Forma prawna lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Forma własno ści  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Możliwo ść odzyskania VAT  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości: Tak, Nie, Częściowo) 

NIP Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

PKD lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD)) 

Rodzaj działalno ści 
gospodarczej lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (zał. 1 tabela 7)) 

Nazwa i nr dokumentu 
rejestrowego  

Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (KRS/Rejestr Stowarzyszeń/inne) 

 

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU  
 

Województwo  Powiat  Podregion  Subregion  Gmina  Miejscowo ść 

Opolskie Lista rozwijalna, pole 
obligatoryjne 

Pole automatyczne  
(Nyski / Opolski) Pole automatyczne Lista rozwijalna, pole 

obligatoryjne 

Pole automatyczne  
(miejska / wiejska /  
miejsko-wiejska) 

Lista rozwijalna 
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4. LISTA MIERZALNYCH WSKA ŹNIKÓW PROJEKTU  

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE  

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa 

wska źnika  
Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z nie pełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty rac jonalnych usprawnie ń dla osób z niepełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - kobiety  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - m ężczyźni  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa wska źnika  

 
Jednostka miary  

Wartość 
bazowa  

Warto ść 
docelowa 

 
Rok  

 
Kwartał  

Liczba utrzymanych miejsc pracy  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe fo rmy EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (inny ch ni ż przedsi ębiorstwa)  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 
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Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach - kobiety  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach -  m ężczyźni  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 0,00 Pole cyfrowe,  

pole obligatoryjne 
Pole 

automatyczne 
Pole 

automatyczne 

 
4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU  

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) 

Pole automatyczne Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Wartość 
 bazowa 

Wartość  
docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 0,00 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 
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5. HARMONOGRAMRZECZOWO-FINANSOWY  

5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY  
 

ZADANIE NR: 1 z X pole wyboru 

Nazwa zadania: Pole automatyczne (na podstawie pkt. 5.1 w sekcji V) 

Opis działa ń planowanych do realizacji w ramach wskazanych zada ń / czas realizacji / podmiot działania: Pole automatyczne (na podstawie pkt. 5.1 w sekcji V) 

 
 

 
Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
 
 
 
 

Wydatek 
nr: lp 1 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria kosztów: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 
 

Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
 
 
 
 

Wydatek 
nr: lp X 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria  kosztów:  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 

WYDATKI  RZECZYWIŚCIE  PONOSZONE: Tak 

WYDATKI  ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Tak 
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Rodzaj 
ryczałtu 

 
Typ projektu / Nazwa ryczałtu  

 
 
 
 
 

Kwota 
ryczałtowa 

nr: lp X 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Nazwa ryczałtu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne 

Nazwa wska źnika  Warto ść wska źnika  

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru Pole automatyczne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

 
PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 1 Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJ ĄCYCH 

LIMITOM DLA: Zadanie nr 1 

 
Cross-financing  

Wydatki poniesione 
na zakup gruntów  

 
Wkład rzeczowy  

Wydatek nr: lp X  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatek nr: lp X  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Kwota ryczałtowa nr: lp X  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADA Ń 

Rodzaj wydatków  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem w projekcie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

W tym koszty bezpośrednie Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
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W RAMACH ZADA Ń 

Zadanie  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Zadanie nr X: nazwa zadania Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Koszty po średnie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW  

Typ projektu  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Nazwa typu projektu Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Nie dotyczy  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 

Typ projektu  Kategorie podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa typu projektu 

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing  Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
Nie dotyczy  

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW  

Kategoria kosztów  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa kategorii kosztów Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 

Kategorie kosztów podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing Pole automatyczne Pole automatyczne 

Dodatkowe limity:  

Nie dotyczy / limit wskazany w dokumentacji konkursowej 
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RAZEM Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych pomoc ą publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych de minimis) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zada ń obj ętych de minimis) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków nie obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma zadań obj ętych de minimis Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
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6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW  

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.3 .AŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 

Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU RAZEM (nie obj ęte pomoc ą publiczn ą oraz obj ęte pomoc ą publiczn ą i pomoc ą de minimis): 
0,00zł Pole automatyczne 

 

 
 

Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA  
 

Nazwa partnera  Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 250), pole obligatoryjne 

Kraj  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne 

REGON Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Województwo  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Powiat  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

Gmina  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne jeśli w 
polu „Kraj” wybrano Polskę gmina: pole automatyczne podregion: pole automatyczne subregion: pole automatyczne 

Miejscowo ść Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne państwo niż Polskę, pole obligatoryjne 

Kod pocztowy  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę (format XX-XXX) 

Ulica  Lista rozwijalna jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę, pole obligatoryjne jeśli w wybranej miejscowości występują ulice; pole tekstowe jeśli w polu „Kraj” wybrano inne 
państwo niż Polskę 

Nr budynku  Pole tekstowe, pole obligatoryjne 

Nr lokalu  Pole tekstowe 

Telefon  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne (minimum 7 cyfr) 

Fax Pole cyfrowe 

e-mail  Pole tekstowe, pole obligatoryjne (format wymagany z @) 

Adres strony internetowej  Pole tekstowe, pole obligatoryjne ((jeśli wnioskodawca nie posiada strony, to informacja o jej braku) 

SEKCJA XII. KARTA PARTNERA PROJEKTU NR: 1 – nazwa partnera projektu 
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2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA  
 

Forma prawna lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Forma własno ści  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń) 

Możliwo ść odzyskania VAT  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości: Tak, Nie, Częściowo) 

NIP Pole cyfrowe, pole obligatoryjne jeśli w polu „Kraj” wybrano Polskę 

PKD lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD)) 

Rodzaj działalno ści 
gospodarczej lidera  Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (zał. 1 tabela 7)) 

Nazwa i nr dokumentu 
rejestrowego  

Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (KRS/Rejestr Stowarzyszeń/inne) 

 

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU  
 

Województwo  Powiat  Podregion  Subregion  Gmina  Miejscowo ść 

Opolskie Lista rozwijalna, pole 
obligatoryjne 

Pole automatyczne  
(Nyski / Opolski) Pole automatyczne Lista rozwijalna, pole 

obligatoryjne 

Pole automatyczne  
(miejska / wiejska /  
miejsko-wiejska) 

Lista rozwijalna 
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4. LISTA MIERZALNYCH WSKA ŹNIKÓW PROJEKTU  

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE  

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa 

wska źnika  
Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z nie pełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty rac jonalnych usprawnie ń dla osób z niepełnosprawno ściami  szt. Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - kobiety  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba osób obj ętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencj i cyfrowych - m ężczyźni  osoby Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 

 
Nazwa wska źnika  

 
Jednostka miary  

Wartość 
bazowa  

Warto ść 
docelowa 

 
Rok  

 
Kwartał  

Liczba utrzymanych miejsc pracy  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe fo rmy EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (inny ch ni ż przedsi ębiorstwa)  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 
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Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach - kobiety  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi ębiorstwach -  m ężczyźni  EPC 0,00 Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): wartość domyślna: Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika; pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole 
obligatoryjne. 

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 0,00 Pole cyfrowe,  

pole obligatoryjne 
Pole 

automatyczne 
Pole 

automatyczne 

 
4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU  

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU  
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Warto ść docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / poddziałania, w którym 
prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) 

Pole automatyczne Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU  
 
 

Nazwa wska źnika  Jednostka miary  Wartość 
 bazowa 

Wartość  
docelowa Rok  Kwartał  

Lista rozwijalna (lista wartości zgodna z listą wskaźników na poziomie projektu dla działania / 
poddziałania, w którym prowadzona jest procedura konkursowa / pozakonkursowa) Pole automatyczne 0,00 

Pole cyfrowe,  
pole obligatoryjne 

Pole 
automatyczne 

Pole 
automatyczne 

Opis metodologii monitoringu wska źnika (cz ęstotliwo ść i źródło informacji): pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 1 000), pole obligatoryjne. 
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5. HARMONOGRAMRZECZOWO-FINANSOWY  

5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY  
 

ZADANIE NR: 1 z X pole wyboru 

Nazwa zadania: Pole automatyczne (na podstawie pkt. 5.1 w sekcji V) 

Opis działa ń planowanych do realizacji w ramach wskazanych zada ń / czas realizacji / podmiot działania: Pole automatyczne (na podstawie pkt. 5.1 w sekcji V) 

 

 
Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
 
 
 
 

Wydatek 
nr: pp-1 

1 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria kosztów: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 
Wydatek  Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / O pis kosztu  

 
 
 
 
 

Wydatek 
nr: pp-1 

X 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Kategoria kosztów: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości opracowana przez IOK) 

Nazwa kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 200), pole obligatoryjne 

Opis kosztu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 500), pole obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 
Pole cyfrowe, pole 

obligatoryjne 

 

WYDATKI  RZECZYWIŚCIE  PONOSZONE: Tak 

WYDATKI  ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Tak 
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Rodzaj 
ryczałtu 

 
Typ projektu / Nazwa ryczałtu  

 
 
 
 
 

Kwota 
ryczałtowa 
nr: pp-1 X 

Typ projektu: Lista rozwijalna, pole obligatoryjne (lista wartości na podstawie punktu 3.6.A1) 

Nazwa ryczałtu: Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne 

Nazwa wska źnika  Warto ść wska źnika  

Pole tekstowe (maksymalna liczba znaków: 350), pole obligatoryjne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Wsparcie w ramach  Kategorie kosztów podlegaj ące limitom   

Wydatki ogółem  

 

Wydatki kwalifikowalne  

 

Dofinansowanie  Pomoc 
publiczna 

Pomoc de 
minimis  

Cross- 
financing  

Wydatki poniesione na 
zakup gruntów  

Wkład 
rzeczowy 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru 

 
 

Pole wyboru Pole automatyczne Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

Pole cyfrowe, pole 
obligatoryjne 

 
PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 1 Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJ ĄCYCH 

LIMITOM DLA: Zadanie nr 1 

 
Cross-financing  

Wydatki poniesione 
na zakup gruntów  

 
Wkład rzeczowy  

Wydatek nr: pp-1 1  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wydatek nr: pp-1 X  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Kwota ryczałtowa nr: pp-1 X  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADA Ń 

Rodzaj wydatków  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem w projekcie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

W tym koszty bezpośrednie Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
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W RAMACH ZADA Ń 

Zadanie  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Zadanie nr X: nazwa zadania Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Koszty po średnie  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW  

Typ projetu  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Nazwa typu projektu Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Nie dotyczy  Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 

Typ 
projektu  

Kategorie podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa typu projektu 

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Nie dotyczy  

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW  

Kategoria kosztów  Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Nazwa kategorii kosztów Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

 
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJ ĄCYCH LIMITOM 

Kategorie kosztów podlegaj ące limitom  Wydatki kwalifikowalne  Udział [%]  

Wydatki poniesione na zakup gruntów  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Wkład rzeczowy  Pole automatyczne Pole automatyczne 

Cross-financing Pole automatyczne Pole automatyczne 

Dodatkowe limity:  

Nie dotyczy / limit wskazany w dokumentacji konkursowej 
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RAZEM Wydatki ogółem  Wydatki kwalifikowalne  Dofinansowanie  

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych pomoc ą publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rzeczywi ście ponoszone (Suma zada ń obj ętych de minimis) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków  nie obj ętych pomoc ą  publiczn ą) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zada ń obj ętych de minimis) Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma wydatków nie obj ętych pomoc ą publiczn ą Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 

Suma zadań obj ętych de minimis Pole automatyczne Pole automatyczne Pole automatyczne 
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6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW  

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.3.A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 
Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00zł Pole automatyczne 

NIE DOTYCZY Pole automatyczne 

 

Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEK TU RAZEM (nie obj ęte pomoc ą publiczn ą oraz obj ęte pomoc ą publiczn ą i pomoc ą de minimis): 0,00zł 
Pole automatyczne 

 

 

Lp. Źródło finansowania  Kwota  [%]  

1 Dofinansowanie, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

1.1 Dofinansowanie z EFRR Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.2 Dofinansowanie z Bud żetu Państwa  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

1.3 Dofinansowanie z innych źródeł  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne Pole automatyczne 

2 Razem wkład własny, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:  Pole automatyczne Pole automatyczne 

2.1.a Budżet państwa Pole cyfrowe, pole obligatoryjne  
 

2.1.b Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.1.c Inne krajowe środki publiczne Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

2.2 Środki prywatne  Pole cyfrowe, pole obligatoryjne 

Razem Pole automatyczne 
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1.        Pole wyboru Jestem świadom odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywych o świadcze ń.1 

2.        Pole wyboru Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były  i nie s ą finansowane z innych programów unijnych. W przypad ku otrzymania dofinansowania na 
realizacj ę projektu nie narusz ę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczaj ącej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub cz ęściowe danego wydatku dwa razy ze środków 
publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 

3.        Pole wyboru Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam si ę w niniejszym wniosku o dofinansowanie, nie został fizycznie uko ńczony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem ww. wniosku, niezale żnie od tego czy wszystkie powi ązane płatno ści zostały dokonane. 

4. Pole wyboru Oświadczam, że posiadam wystarczaj ące środki finansowe gwarantuj ące płynn ą i terminow ą realizacj ę projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Pole wyboru Oświadczam, że nie pozostaj ę pod zarz ądem komisarycznym, nie znajduj ę się w toku likwidacji, post ępowania upadło ściowego, post ępowania naprawczego. 

6. Pole wyboru Oświadczam, że projekt jest zgodny z wła ściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególno ści dotycz ącymi zamówie ń publicznych oraz pomocy 
publicznej. 

7.           Pole wyboru Oświadczam, że nie zalegam z nale żnościami wobec Urz ędu Skarbowego, Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Pole wyboru Zobowi ązuję się do zapewnienia trwało ści i utrzymania rezultatów projektu przez okres min imum 5 lat od zako ńczenia jego realizacji (3 lat w przypadku M ŚP). 

9.         Pole wyboru Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania si ę o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dn ia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tek st 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z pó źn. zm.). Jednocze śnie o świadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajd ę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 
publicznych) niezwłocznie poinformuj ę o tym fakcie IZ/IP. 

10.           Pole wyboru Oświadczam, że wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów z wiązanych z ocen ą i realizacj ą niniejszego projektu, zgodnie z ustaw ą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r . przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzib ą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urz ąd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego oraz udost ępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonuj ącym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontrol i projektu. Jednocze śnie o świadczam, i ż 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. 9 22 z późn.zm.) zostałam/em poinformowana, że: 

a. administratorem podanych danych osobowych jest Mars załek Województwa Opolskiego z siedzib ą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urz ąd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane b ędą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projek tu; 
c. posiadam prawo dost ępu do tre ści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 
d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezb ędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projekt u. 

 
1 Zgodnie z art. 37, pkt. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r. o zasadach realizacji programów w zakresie po lityki spójno ści finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

SEKCJA X. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
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11. Oświadczam, że: 

a.   Pole wyboru nie mam prawnej mo żliwo ści odzyskania lub odliczenia poniesionego ostateczn ie kosztu podatku VAT i w zwi ązku z tym wnioskuj ę o refundacj ę poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocze śnie zobowi ązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu poniesi onego podatku VAT, je żeli zaistniej ą przesłanki umo żliwiaj ące 
odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

b.     Pole wyboru mam prawn ą możliwo ść częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego osta tecznie kosztu podatku VAT i w zwi ązku z tym wnioskuj ę o refundacj ę tej cz ęści 

poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocz eśnie zobowi ązuje si ę do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu cz ęści poniesionego podatku VAT, je żeli zaistniej ą 
przesłanki umo żliwiaj ące odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

c.    Pole wyboru nie mam prawnej mo żliwo ści odzyskania lub odliczenia poniesionego ostateczn ie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuj ę oraz nie b ędę w przyszło ści wnioskowa ć 

o refundacj ę jakiejkolwiek cz ęści poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 

d.   Pole wyboru będę mógł odzyska ć lub odliczy ć koszt podatku VAT poniesiony w zwi ązku z realizacj ą działań obj ętych wnioskiem. W zwi ązku z tym nie wnioskuj ę o refundacj ę 

poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
12. Oświadczam, że: 

a.   Pole wyboru realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z plana mi zagospodarowania przestrzennego.  

b.  Pole wyboru realizowany przeze mnie projekt na dzie ń dzisiejszy nie jest zgodny z obowi ązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrze nnego, jednak że zobowi ązuje 

się do zawnioskowania o ich zmian ę. 

c.   Pole wyboru realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyz ją ustalaj ącą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla pla nowanego projektu (w przypadku braku 

miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego). 

d.   Pole wyboru realizowany przeze mnie projekt nie jest obj ęty ustaleniami i obostrzeniami wynikaj ącymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego lub decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
13. Oświadczam, że projekt: 

a.   Pole wyboru nie uwzgl ędnia przedsi ęwzięć mog ących zawsze znacz ąco lub potencjalnie znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71) wymagane jest lub m oże być wymagane 
sporz ądzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

b.   Pole wyboru uwzgl ędnia przedsi ęwzięcia mog ące zawsze znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71), wymagane jest spor ządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub projekt 
uwzgl ędnia przedsi ęwzięcia obj ęte Załącznikiem I do dyrektywy OO Ś. 

c.  Pole wyboru uwzgl ędnia przedsi ęwzięcia mog ące potencjalnie znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71) sporz ądzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko mo że być wymagane lub 
projekt uwzgl ędnia przedsi ęwzięcia obj ęte Załącznikiem II do dyrektywy OO Ś. 

14. Oświadczam, że projekt: 

a.   Pole wyboru uwzgl ędnia przedsi ęwzięcia mog ące znacz ąco oddziaływa ć na wyznaczone obszary Natura 2000;  

b.   Pole wyboru nie uwzgl ędnia przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na wyznaczone obszary Natura 2000;  
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15. Pole wyboru Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ube zpieczenia Społecznego. 

16.         Pole wyboru Wyrażam zgod ę na udzielanie informacji dotycz ących wniosku oraz udost ępnienie wniosku na potrzeby ewaluacji (ocen), przep rowadzanych przez Instytucj ę 

Zarządzającą, Instytucj ę Pośrednicz ącą, Instytucj ę Wdrażającą lub inn ą uprawnion ą instytucj ę lub jednostk ę organizacyjn ą, z zastrze żeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic  w 

nim  zawartych. 

17.        Pole wyboru Wyrażam zgod ę na udost ępnianie niniejszego wniosku wraz z doł ączon ą dokumentacj ą w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom  uprawnionych do tego 

podmiotów; jak równie ż zobowi ązuję się umo żliwi ć im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18.       Pole wyboru Jestem świadom praw i obowi ązków zwi ązanych z realizacj ą Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Ro zwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat a 2014-2020. 

19. Pole wyboru Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych  we wniosku o dofinansowanie. 

20.        Pole wyboru Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania si ę o dofinansowanie na podstawie art. 12 ustawy z dni a 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj ącym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

21.       Pole wyboru Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania si ę o dofinansowanie na podstawie art. 9 ustawy z dnia  28 października 2002 r. o odpowiedzialno ści podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod gro źbą kary. 
22. Oświadczam, że: 

a.    Pole wyboru rzeczowa realizacja projektu rozpocz ęta przed zło żeniem wniosku o dofinansowanie była prowadzona zgod nie z przepisami obowi ązującego prawa.  

b.   Pole wyboru nie rozpocz ęto realizacji projektu przed zło żeniem wniosku o dofinansowanie.  

23.        Pole wyboru Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsi ęwzięć będących cz ęścią operacji, które zostały lub powinny by ć objęte procedur ą 

odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z  dnia 17 grudnia 2013 roku. 

24.        Pole wyboru Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam si ę z Regulaminem Konkursu i akceptuj ę jego zasady. W przypadku projektów pozakonkursowyc h akceptuj ę zasady uj ęte w 

piśmie wzywaj ącym do zło żenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

25.       Pole wyboru Oświadczam, że dokonano wyboru Partnera/Partnerów zgodnie z art.  33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach reali zacji programów w zakresie polityki spójno ści 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedno lity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z pó źn. zm.) – jeśli dotyczy. 

26.       Pole wyboru Oświadczam, że zapoznałem si ę ze wskazan ą w regulaminie konkursu form ą komunikacji z Instytucj ą Ogłaszaj ącą Konkurs i jestem świadomy skutków 

niezachowania wskazanej formy komunikacji. W przypa dku projektów pozakonkursowych akceptuj ę zasady uj ęte w pi śmie wzywaj ącym do zło żenia wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 

 
 
 
 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy lub osoby upowa żnionej  

 
 
 
 

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za finanse Wniosk odawcy  

 
 
 
 

Podpis Wnioskodawcy lub osoby upowa żnionej  

 
 
 
 

Podpis/ kontrasygnata osoby odpowiedzialnej za fina nse Wnioskodawcy  

 
 

..................................................................... 
DATA 
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11.1 LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW 

Lista dla przedsiębiorców 
 

Lp.  Nazwa załącznika  Tak Nie dotyczy  

1 Biznes Plan dla wnioskodawców ubiegaj ących si ę o wsparcie 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

2 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

3 Kopia pozwolenia na budow ę bądź zgłoszenie budowy / dokumenty dotycz ące zagospodarowania  przestrzennego 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

4 Wyci ąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonal no – u żytkowy 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

5 Zestawienie zakupywanego sprz ętu, warto ści niematerialnych i prawnych 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

6 Mapa sytuuj ąca projekt 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

7 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ścią 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

8 Dokument potwierdzaj ący zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

9 Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizacje  wspólnego przedsi ęwzięcia 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

10 Poświadczenie oceny finansowej odbiorcy 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

11 Dokumenty rejestrowe 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

12 Dokumenty dotycz ące pomocy publicznej 

12.1 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy publ icznej 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

12.2 Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicz nej 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

12.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubie ganiu si ę o pomoc de minimis 

 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 
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12.4 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc de minimis przez przedsi ębiorc ę wykonuj ącego usług ę świadczon ą w ogólnym 
interesie gospodarczym 

 
 

Pole wyboru 
 

 
 

Pole wyboru 
 

12.5 Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczaniu si ę do przedsi ębiorstw znajduj ących si ę w trudnej sytuacji 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

 

Lista dla pozostałych Wnioskodawców 
 

Lp.  Nazwa załącznika  Tak Nie dotyczy  

1 Studium Wykonalno ści Inwestycji 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

2 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko 
 

 
Pole wyboru 

 

 
Pole wyboru 

 
3 

Kopia pozwolenia na budow ę bądź zgłoszenie budowy/zezwolenie na realizacj ę inwestycji drogowej/dokumenty dotycz ące zagospodarowania 
przestrzennego 

 
 

Pole wyboru 
 

 
 

Pole wyboru 
 

4 Wyci ąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonal no – u żytkowy 
 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

5 Zestawienie zakupywanego sprz ętu 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

6 Mapa sytuuj ąca projekt 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

7 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ścią 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

8 Dokument potwierdzaj ący zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji 
 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

9 Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizacje  wspólnego przedsi ęwzięcia 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 
 

10 
Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachun kowo ści, w przypadku jednostek samorz ądu terytorialnego opinia składu orzekaj ącego RIO 
o sprawozdaniu z wykonania bud żetu za rok poprzedni 

 
 

Pole wyboru 
 

 
 

Pole wyboru 
 

11 Statut / akt powołuj ący jednostk ę 
 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

12 Oświadczenie wnioskodawcy o zgodno ści projektu z pomoc ą publiczn ą 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 

12.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubie ganiu si ę o pomoc de minimis 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 
 

12.2 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc de minimis przez przedsi ębiorc ę wykonuj ącego usług ę świadczon ą w ogólnym 
interesie gospodarczym 

 
 

Pole wyboru 
 

 
 

Pole wyboru 
 

12.3 Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczaniu si ę do przedsi ębiorstw znajduj ących si ę w trudnej sytuacji 
 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 



 

Strona 50 z 50  

13 Inne niezb ędne dokumenty wymagane prawem lub kategori ą projektu 

 

 
Pole wyboru 

 

 

 
Pole wyboru 

 
 


