Załącznik nr 1 do Regulaminu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 *
Część A**

Data wpłynięcia wniosku i pieczęć wpływu

Numer konkursu

Numer wniosku

* Przed wypełnieniem wniosku naleŜy zapoznać się z instrukcją.
** Część A wypełnia Instytucja Organizująca Konkurs.
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Część B
B.1 Nazwa Programu Operacyjnego
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
B.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej (wybór z listy)

B.3 Numer i nazwa Działania (wybór z listy)

B.4 Oznaczenie literowe i nazwa Schematu (jeśli dotyczy) (wybór z listy)

B.5 Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych (IWIPK)

TAK
NIE

2

Część C. OPIS BENEFICJENTA
C.1 Dane Beneficjenta
1. Nazwa Beneficjenta
2. Forma prawna
(wybór z listy)

3. Typ Beneficjenta
4. Adres
- województwo
- powiat
- gmina
- miejscowość
- ulica
- nr domu
- nr lokalu
- kod pocztowy
5. Nazwa i numer dokumentu
rejestrowego
6. NIP
7. REGON
8. Osoba prawnie upowaŜniona do
podpisania umowy
dofinansowania

imię i nazwisko
stanowisko

C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji (na podane dane będzie
kierowana wszelka korespondencja dotycząca projektu)
1. Adres
- województwo
- powiat
- gmina
- miejscowość
- ulica
- nr domu
- nr lokalu
- kod pocztowy
2. Numer telefonu
3. Numer faksu
4. Adres poczty elektronicznej
C.3 Podmiot reprezentujący Beneficjenta
NIE DOTYCZY

1. Nazwa podmiotu
reprezentującego Beneficjenta
2. Forma prawna
3. Adres
- województwo
- powiat
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- gmina
- miejscowość
- ulica
- nr domu
- nr lokalu
- kod pocztowy
4. Numer telefonu
5. Numer faksu
6. Adres poczty elektronicznej
7. Nazwa i numer dokumentu
rejestrowego
8. NIP
9. REGON
C.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu
1. Imię i nazwisko
2. Miejsce pracy
3. Stanowisko
4. Numer telefonu
5. Numer faksu1
6. Adres poczty elektronicznej

1

Wypełnić jedynie w przypadku jeśli numer faksu jest róŜny od numeru wskazanego w punkcie C 2.3. Faks ten
wykorzystywany będzie do roboczych kontaktów z Beneficjentem.
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Część D. OPIS PROJEKTU
D.1 Tytuł projektu (max 150 znaków)

D.2 Rodzaj projektu - przewidziany w Uszczegółowieniu MRPO (wybór z listy)

Pole tekstowe jedynie dla opcji „INNE”

D.3 Numer i nazwa tematu priorytetowego (wybór z listy)

D.4 Forma finansowania - Pomoc bezzwrotna
D.5 Działalność gospodarcza (wybór z listy)

D.6 Typ obszaru realizacji projektu
miejski
wiejski
obszary współpracy międzynarodowej
D.7 Miejsce realizacji projektu
1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość
5. Projekt realizowany poza
granicami kraju

Małopolskie
(wybór z listy)
(wybór z listy)

D.8 Uzasadnienie, opis i cel projektu
D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu (opis stanu istniejącego,
nawiązanie do dokumentów programowych, uzasadnienie propozycji projektu)

D.8.2 Opis projektu (przedmiot projektu, wybór rozwiązania technicznego wraz z
uzasadnieniem, przedstawienie wskaźników produktu)
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D.8.3 Cele projektu (przedstawienie celów projektu, wykazanie zgodności z celami
Działania)

D.8.4 Promocja projektu
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D.8.5 Stan przygotowania projektu do realizacji
D.8.5.1 Projekty wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
Stan przygotowania projektu do realizacji
Tak Nie
Nie
dotyczy
1. Projekt posiada pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót
budowlanych na całość inwestycji lub projekt jest w trakcie realizacji
2. Projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną
3. Projekt posiada dokumentację w trakcie opracowywania (posiadane
koncepcje, załoŜenia wymagane prawem polskim np. koncepcja
architektoniczna)
4. Projekt posiada uregulowany status prawny gruntu
5. Projekt w fazie analiz, studiów, koncepcji
D.8.5.2 Projekty typu "zaprojektuj i wybuduj"
Stan przygotowania projektu do realizacji

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

1.

Projekt posiada program funkcjonalno-uŜytkowy oraz
uregulowany status prawny gruntu
2.
Projekt posiada program funkcjonalno-uŜytkowy, jednak nie
posiada uregulowanego statusu prawnego gruntu
3.
Projekt jest na etapie wstępnych koncepcji, studiów, analiz
D.8.5.3 Projekty niewymagające pozwolenia na budowę
Stan przygotowania projektu do realizacji
1. Wysoki stopień zaawansowania w zakresie przygotowania projektu
do realizacji
2. Średni stopień zaawansowania w zakresie przygotowania projektu
do realizacji
3. Podstawowy stopień przygotowania projektu
4. Projekt jest na etapie wstępnych koncepcji, studiów, analiz
Uzasadnienie do wybranej opcji:

D.9 Komplementarność projektu - powiązanie realizowanego projektu z projektami
realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych.
NIE DOTYCZY
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D.10 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych
NIE DOTYCZY

Tytuł projektu
1.
2.
…

Źródło finansowania

Krótki opis projektu

D.11 Inne podmioty zaangaŜowane w realizację projektu
NIE DOTYCZY

1. Nazwa Podmiotu
2. Forma prawna
3. Adres
- miejscowość
- ulica
- nr domu
- nr lokalu
- kod pocztowy
4. Numer telefonu
5. Numer faksu
6. Adres poczty elektronicznej
7. Nazwa i numer dokumentu
rejestrowego
8. NIP
9. REGON
10. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
11. Rola podmiotu w projekcie
D.12 Trwałość projektu
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Część E. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
E.1 Okres realizacji projektu – poŜądany to maksymalnie 24 miesiące
Data (miesiąc, rok)
Planowany termin rozpoczęcia realizacji
projektu
Planowany termin rzeczowego i finansowego
zakończenia realizacji projektu
Uzasadnienie w przypadku przekroczenia 24 miesięcznego okresu realizacji projektu
(max do 36 miesięcy)

E.2 Wskaźniki realizacji projektu
Wskaźniki z listy IZ
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Źródło
informacji

Jednostka
miary

Rok 0
(wartości
bazowe)

Rok…
(wartości
pośrednie)

Rok...
(wartości
docelowe)

Jednostka
miary

Rok 0
(wartości
bazowe)

Rok…
(wartości
pośrednie)

Rok...
(wartości
docelowe)

1.
2.
3.
…

Wskaźniki z listy IZ
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Źródło
informacji
1.
2.
3.
…
...

Wskaźniki autorskie
TAK
NIE

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźników
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E.3 Kwalifikowalność podatku VAT
Istnieje moŜliwość odzyskania podatku VAT lub jego części poniesionego
podczas realizacji niniejszego projektu
Nie istnieje moŜliwość odzyskania podatku VAT poniesionego podczas
realizacji niniejszego projektu
E.4 Planowane koszty w ramach projektu (kwoty netto w złotówkach)
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Kwartał I
Kwartał II
Koszty przygotowawcze

Kwartał III

Kwartał IV

Razem
 Nie dotyczy

Kategoria kosztu nr …
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
VAT do kategorii kosztu nr...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
Koszty inwestycyjne
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
VAT do kategorii kosztu nr ...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
Pozostałe koszty
 Nie dotyczy
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
VAT do kategorii kosztu nr ...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
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r. 2010
r. 2011
Koszty kwalifikowane w ramach cross-financing
Nie dotyczy
Kategoria kosztu nr ...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
VAT do kategorii kosztu nr ...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
RAZEM koszty kwalifikowane
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Kategoria kosztu ...
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
VAT do kategorii kosztu nr ....
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
RAZEM koszty niekwalifikowane
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
Całkowity koszt projektu
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
E.5 Generowanie dochodu w projekcie
11

TAK
NIE
POMOC PUBLICZNA
Dokument źródłowy: nazwa dokumentu, nazwa rozdziału, numer strony

E.6 Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji
projektu.
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E.7 Źródła finansowania projektu
Koszty kwalifikowane

Źródło
r.
Dofinansowanie MRPO

Wkład własny

r.

r.

r.

r.

SUMA

Koszty
niekwalifikowane
SUMA

zł
%
zł
%

BudŜet jednostki
samorządu
terytorialnego
BudŜet
województwa
BudŜet powiatu
BudŜet gminy

zł
%
zł
%
zł
%

∗∗

BudŜet państwa
Dysponenci części
budŜetowej
.............
Inne krajowe
fundusze publiczne**

zł
%
zł
%

………….
Środki prywatne
Międzynarodowe
instytucje finansowe

zł
%
zł
%

E.8 Zaliczkowanie projektu
Czy Beneficjent planuje skorzystanie z zaliczki na cele finansowania projektu?


Tak



Nie

∗ ∗

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, zgodnie z zapisami rozdziału
11.1 NSRO 2007-2013, środki uzyskane na współfinansowanie projektu ze źródeł budŜetu państwa lub innych
krajowych funduszy publicznych pomniejszają współfinansowanie ze środków EFRR. Minimalny wkład własny
Beneficjenta został określony w pkt. 25 Uszczegółowienia MRPO dla poszczególnych działań programu. Zasada
ta nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
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Część F. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI ORAZ
PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
F.1 Równość męŜczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja
Wpływ pozytywny

Wpływ neutralny

F.2 Zgodność z polityką zrównowaŜonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości
stanu środowiska
Wpływ pozytywny

Wpływ neutralny

F.3 Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych
Lp.
1.
2.
3.
…

Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania

Jeśli występuje zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych, naleŜy wskazać podstawę prawną wyłączenia.

Jeśli występują róŜne tryby postępowania dla poszczególnych części projektu
uzasadnić konieczność zastosowania odrębnych trybów postępowania.
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Jeśli procedura/y została/y juŜ rozpoczęta/e, naleŜy podać numer i datę
ogłoszenia.

Część G. RODZAJ ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY
(wybór z listy)
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Część H. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Lp.

Nazwa załącznika

1.
2.

Studium wykonalności projektu
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz Załącznik
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

3.

Kopia pozwolenia na budowę lub waŜnego zgłoszenia
robót budowlanych
Wyciąg z dokumentacji technicznej oraz kosztorys
inwestorski
Mapa lokalizująca projekt w najbliŜszym otoczeniu
Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością
na cele realizacji projektu
Oświadczenie Beneficjenta oraz ewentualnych partnerów
o zabezpieczeniu środków na realizację projektu
Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca
prawa oraz obowiązki partnerów w zakresie realizacji
projektu
Oświadczenie o zachowaniu celów projektu
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji
Działalności Gospodarczej dotyczący Beneficjenta oraz
ewentualnych partnerów
Kopia statutu instytucji tj. Beneficjenta oraz ewentualnych
partnerów
Oświadczenie w zakresie braku podwójnego finansowania
projektów.
Oświadczenie zawierające informację, iŜ Beneficjent oraz
ewentualni partnerzy nie są wykluczeni z moŜliwości
aplikowania o środki na podstawie art. 207 Ustawy z
dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2009r. Nr 157 poz. 1240)
Zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej
Inne wymagane regulaminem konkursu oraz
obowiązującym prawem dokumenty

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Tak
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Nie

Nie
dotyczy

Część I. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA, PODPIS
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów art. 297 § 1 ustawy
kodeks karny (Dz. U z 1997r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, iŜ informacje
zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są
zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iŜ jestem świadom praw i obowiązków
związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku
zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu
opisanych za pomocą wskaźników.
Oświadczam, iŜ znana mi jest treść przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009r. nr 84,
poz. 712 z późn. zm.) tj., Ŝe po zawarciu umowy o dofinansowaniu lub zakończeniu
danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, wszelkie dokumenty
przedstawione i ocenione w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu
stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
potwierdzam,
iŜ
przedmiotowy
projekt
ubiegający
się
Równocześnie
o współfinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, w części współfinansowanej ze środków
publicznych nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał
w przyszłości wsparciu z innych publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania, w
tym w szczególności ze środków dotacji celowych budŜetu państwa oraz programów
operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu
Spójności, Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski
Fundusz Rybołówstwa.
IMIĘ I NAZWISKO
ZAJMOWANE STANOWISKO

Podpis i pieczęć
Data:
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WyraŜam zgodę/Nie wyraŜam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złoŜonych jako załączniki do dokumentacji
konkursowej, przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym – Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy
ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków, wyłącznie do celów związanych z realizacją projektu oraz w celu badania,
analizy i oceny, na potrzeby działań związanych z procesem ewaluacji w ramach
MRPO, prowadzonych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą bądź na jej
zlecenie przez instytucje lub podmioty zewnętrzne zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
IMIĘ I NAZWISKO
…………………………….
data i czytelny podpis

* Niepotrzebne skreślić.
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