19

1


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
(przygotowanie dokumentacji)

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŒRODOWISKO

PRIORYTET: numer i nazwa
DZIA£ANIE: numer i nazwa


Tytu³ projektu


SPIS TREŒCI

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE
B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
C. HARMONOGRAM
D. ZASADNOŒÆ WK£ADU PUBLICZNEGO
E. PLAN FINANSOWANIA
F. ZGODNOŒÆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM
G. POŒWIADCZENIE W£AŒCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

ZA£¥CZNIKI 
	Wykres Gantta
	Oœwiadczenie o zapewnieniu wk³adu w³asnego 
	Oœwiadczenie, ¿e wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej 

Oœwiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania siê o dofinansowanie na podstawia przepisów ustawy o finansach publicznych.
Oœwiadczenie o posiadaniu dokumentacji przetargowej 
Oœwiadczenie o kompletnoœci wniosku 
Oœwiadczenie o kwalifikowalnoœci VAT
Oœwiadczenie o niewspó³finansowaniu projektu z innych instrumentów UE
	(o ile dotyczy) Upowa¿nienie/porozumienie/oœwiadczenie w zwi¹zku z upowa¿nieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych






      DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE
A.1. 	Instytucja odpowiedzialna za wniosek (Instytucja Wdrażająca)         
A.1.1.  Nazwa: 		 
A.1.2.  Adres: 			 
A.1.3.  Kontakt:		 
A.1.4.  Tel.: 			
A.1.5.  Teleks/Faks:    		
A.1.6.  E-mail: 

A.2. 	Organ odpowiedzialny za realizacjê projektu (Beneficjent)
A.2.1.  Nazwa: 		
A.2.2.  Adres: 		
A.2.3.  Kontakt: 		
A.2.4.  Tel.:			 
A.2.5.  Teleks/Faks: 	
A.2.6.  E-mail:
A.2.7.  Osoba do kontaktów roboczych:

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
B.1.1. Tytu³ projektu/faza projektu:


B.2.	Kategoryzacja dzia³añ zwi¹zanych z projektem Za³¹cznik II do rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej.
B.2.1.  Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego:
 	Kod:	                       Wartoœæ procentowa: 				
           Kod:	                       Wartoœæ procentowa:
B.2.2. Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania:		 
           Kod:
B.2.3. Kod wymiaru terytorialnego:			 
          Kod:
B.2.4. Kod wymiaru rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej: Je¿eli projekt dotyczy wiêcej ni¿ jednego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, nale¿y wskazaæ wiele w³aœciwych kodów. W takim przypadku ³¹czny procentowy udzia³ ka¿dego w³aœciwego kodu powinien stanowiæ wartoœæ nieprzekraczaj¹c¹ 100 %.  
          Kod:	                    Wartoœæ procentowa:							 
          Kod:	                   Wartoœæ procentowa:
B.2.4.1. Kod NACE: NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod, rozporz¹dzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 393 z 30.12.2006). Rozporz¹dzenie dostêpne jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=438361:cs&page=1&hwords=.  			
             Kod:
B.2.5. Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU): Kody NUTS zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 154 
z 21.6.2003), zmienione przez rozporz¹dzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 309 
z 25.11.2005) oraz przez rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz. U. L 39 z 10.2.2007). Rozporz¹dzenia dostêpne s¹ na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0001:0008:PL:PDF oraz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:039:0001:0037:PL:PDF. Nale¿y wskazaæ najbardziej szczegó³owe i odpowiednie kody. Je¿eli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru NUTS/LAU 2, nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie kodów NUTS/LAU 1 lub wy¿szych.
			
                Kod:

B.3.	Zgodnoœæ i spójnoœæ z programem operacyjnym

B.3.1.  Nazwa powi¹zanego programu operacyjnego:


B.3.2.  Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego:
 

B.3.3.  Fundusz:
EFRR


Fundusz Spno彡i


B.3.4.  Nazwa osi priorytetowej:


B.4. Opis projektu
B.4.1. 	Opis projektu (lub etapu projektu):
a) przedstawi� opis projektu (lub etapu projektu):


b) jeｿeli projekt stanowi jeden z etap kompleksowego projektu, naleｿy przedstawi� zakｳadane 
    etapy realizacji (wyja從iajｹc, czy sｹ one technicznie i finansowo niezaleｿne): 


c) jakie kryteria wykorzystano w celu okre徑enia podziaｳu projektu na etapy?


d) czy prace przygotowawcze b鹽ｹ przeprowadzone w ramach partnerstwa publiczno-
      prywatnego (PPP)?
Tak


Nie

Jeｿeli tak, opisa� form� PPP (tj. procedur� wyboru partnera prywatnego, struktur� PPP, uzgodnienia w zakresie wｳasno彡i infrastruktury, uzgodnienia dotyczｹce podziaｳu ryzyka itd.):


e)  opisa� spos, w jaki projekt przyczynia si� do osiｹgni鹹ia cel programu operacyjnego (dostarczajｹc wska殤iki ilo彡iowe, o ile to moｿliwe):


C. HARMONOGRAM
C.1.	 Harmonogram projektu
Poniｿej naleｿy poda� harmonogram realizacji projektu.
Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpocz鹹ia
(A)
dd/mm/rrrr
Data ukozenia
(B)
dd/mm/rrrr
	Opracowanie dokumentacji przetargowej



	Procedura przetargowa (od ogｳoszenia do podpisania umowy z wykonawcｹ) * 



	Studium wykonalno彡i



	Ocena oddziaｳywania na 徨odowisko naturalne



	Studium projektowe / usｳugi realizowane w ramach projektu **



* Naleｿy odr鹵nie wykaza� wszystkie (przewidywane) zamienia.
** W razie konieczno彡i doda� wiersze 
D. ZASADNO姑 WK｣ADU PUBLICZNEGO
D.1. 	Konkurencja
Czy projekt korzysta z pomocy patwa?
Tak


Nie

Jeｿeli tak, prosz� poda� w poniｿszej tabeli kwot� pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy patwa, jej numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy b鹽ｹcej przedmiotem wyｳｹcze� grupowych naleｿy poda� odno從y nr rejestracji, 
a w przypadku schematu pomocy obj黎ego procedurｹ notyfikacji – numer programu pomocowego. Zｳoｿenie takiego wniosku nie zast麪uje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu. Przyj鹹ie przez Komisj� pozytywnej decyzji w sprawie duｿego projektu na mocy rozporzｹdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie jest rnoznaczne z zatwierdzeniem pomocy patwa.
俊ｳa pomocy (lokalne,
regionalne, krajowe,
wspnotowe)
Kwota
pomocy
w PLN
Numer programu pomocowego/nr identyfikacyjny pomocy podlegajｹcej przepisom 
o wyｳｹczeniach grupowych
Numer
identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu
Zatwierdzone schematy pomocy, pomoc patwa zatwierdzona ad hoc lub obj黎a przepisami o wyｳｹczeniach grupowych:
	�������������....
	��������������




Pomoc patwa w trakcie procedury notyfikacji (programy lub schematy ad hoc):
	��������������

��������������



Pomoc patwa, dla ktej procedura notyfikacji zostaｳa zawieszona (programy lub schematy ad hoc):
	��������������

��������������



Caｳkowita kwota przyznanej pomocy:



Caｳkowity koszt projektu inwestycyjnego:



D.2.	 Wpｳyw wkｳadu wspnotowego na realizacj� projektu
Dla kaｿdej odpowiedzi twierdzｹcej prosz� poda� szczegy:
Czy wkｳad wspnotowy:
a) przyspieszy realizacj� projektu?
Tak


Nie

b) b鹽zie czynnikiem decydujｹcym w realizacji projektu?
Tak


Nie



E. PLAN FINANSOWANIA
Kwota stanowiｹca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe muszｹ by� zgodne z podstawｹ obliczania poziomu wspfinansowania osi priorytetowej (koszt caｳkowity lub publiczny). 
W odrnieniu od kwalifikowanych wydatk prywatnych wydatki prywatne niekwalifikowane do wspfinansowania w ramach osi priorytetowej nie sｹ uwzgl鹽niane w kosztach kwalifikowanych.

E.1.	 Podziaｳ koszt
(w PLN)


Caｳkowite koszty projektu
(A)
Koszty niekwalifikowalne(1)
(B)
Koszty kwalifikowane
(C) = (A) – (B) 
Wynagrodzenia za opracowanie plan i projekt



Suma czｹstkowa



VAT(2)



RAZEM
(3)


Koszty niekwalifikowalne obejmujｹ (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalno彡i; (ii) wydatki niekwalifikowalne na mocy przepis krajowych (art. 56 ust. 4 rozporzｹdzenia Rady (WE) nr 1083/2006); 
(iii) inne wydatki niezgｳoszone do wspfinansowania. Termin kwalifikowalnosci wydatk jest toｿsamy z datｹ otrzymania przez Komisj� odpowiedniego projektu programu operacyjnego lub z dniam 1 stycznia 2007 r., 
w zaleｿno彡i od tego, kta z tych dat b鹽zie wcze從iejsza.
	Prosz� poda� powody uznania VAT za koszty kwalifikowane.
	Caｳkowite koszty projektu muszｹ uwzgl鹽nia� wszystkie koszty projektu, od etapu planowania do etapu nadzoru oraz muszｹ uwzgl鹽nia� VAT, nawet wczas, gdy VAT nie jest kwalifikowalny.
	

E.2. 	Caｳkowite planowane zasoby i planowany wkｳad z funduszy
E.2.1.	 Obliczenie wysoko彡i dofinansowania


Warto懈
1.
Koszt kwalifikowalny (w PLN) (sekcja E.1.4 lit. C)

2.
Stopa luki w finansowaniu, je徑i znajduje zastosowanie (%) 

3.
Maksymalna kwota wydatk kwalifikowalnych (1)*(2) 

4.
Maksymalny udziaｳ dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)

5.
Wnioskowana wysoko懈 dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)


E.2.2. 俊ｳa wspfinansowania 
俊ｳo finansowania caｳkowitego kosztu inwestycji (w PLN)
W tym dla cel informacyjnych
Caｳkowity koszt
projektu
[E.1.4.(A)]
Wnioskowana wysoko懈 dofinansowania
[E.2.1.5]
Pozostaｳy
krajowy wkｳad publiczny (lub rnowaｿny)
Krajowy wkｳad prywatny
Inne 殲ｳa
(okre徑i�)
Poｿyczki
EBI/EFI
a)=b)+c)+d)+e)
b)
c)
d)
e)
f)






F. ZGODNO姑 Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPﾓLNOTOWYM
W art. 9 ust. 5 rozporzｹdzenia (WE) nr 1083/2006 okre徑ono, ｿe Оperacje finansowane z funduszy sｹ zgodne 
z postanowieniami Traktatu i akt przyj黎ych na jego podstawie�.
Oprz element okre徑onych powyｿej, prosz� przedstawi� nast麪ujｹce informacje.
F.1. 	Inne 殲ｳa finansowania wspnotowego
F.1.1.	 Czy zｳoｿono wniosek o pomoc z innego 殲ｳa wspnotowego (budｿet TEN-T, LIFE+, 
             B&D Program Ramowy�)  w odniesieniu do tego projektu? 
Tak


Nie

Jeｿeli tak, prosz� poda� szczegy (odno從y instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

F.1.2. 	Czy dany projekt stanowi uzupeｳnienie innego projektu finansowanego lub kty ma by� 
            finansowany w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spno彡i, budｿetu TEN-T, innych 殲eｳ 
            wspnotowego finansowania? 
Tak


Nie

Jeｿeli tak, prosz� poda� szczegy (odno從y instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.): 


F.1.3.	 Czy zｳoｿono wniosek o udzielenie poｿyczki lub wsparcie kapitaｳu wｳasnego przez EBI/EFI 
             w odniesieniu do tego projektu? 
Tak


Nie

Jeｿeli tak, prosz� poda� szczegy (odno從y instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):


F.1.4.	 Czy zｳoｿono wniosek o pomoc z innego 殲ｳa wspnotowego (wｳｹcznie z EFRR, EFS, 
             Funduszem Spno彡i, EBI/EFI,�) w odniesieniu do wcze從iejszego etapu tego projektu 
             (wｳｹczajｹc etapy studium wykonalno彡i i przygotowawcze)?
Tak


Nie

Jeｿeli tak, prosz� poda� szczegy (odno從y instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):



F.2.	 Czy projekt podlega procedurze prawnej w braku zakresie zgodno彡i z prawem 
             wspnotowym?
Tak


Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzｹcej, naleｿy poda� szczegy:

F.3. Zamienia publiczne
Jeｿeli zamienia zostaｳy ogｳoszone w Dzienniku Urz鹽owym Unii Europejskiej, prosz� poda� numery identyfikacyjne:
Zamienie
Data
Nr identyfikacyjny



�
�
�
G. PO係IADCZENIE WNIOSKODAWCY
Potwierdzam, ｿe przedstawione w niniejszym formularzu dane sｹ dokｳadne i prawidｳowe.
Nazwisko:�����������������������������������
Podpis:������������������������������������
Organ:������������������������������������
Data (dd/mm/rrrr):�������������������������������.

Pieczêæ: 

