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WZÓR 

 

Województwo Śląskie 
 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 
I. TYTUŁ PROJEKTU  
Pole tekstowe (kopiowane z pkt. D.1) 
 
II. WNIOSKODAWCA   
Pole tekstowe (kopiowane z pkt B.1.)  
 
III. NR NABORU WNIOSKÓW  
Pole tekstowe (nadawane automatycznie) 
  
IV. DATA I GODZINA WPŁYNI ĘCIA WNIOSKU  
Pole tekstowe (wypełnia ŚCP) – DD.MM.RRRR, HH:MM 
 
V. NUMER WNIOSKU NADANY PRZY REJESTRACJI  
Pole tekstowe (wypełnia ŚCP) 
 
VI. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA [PLN]  
Pole liczbowe (kopiowane z pkt H) 
 
VII. KOSZT CAŁKOWITY [PLN]  
Pole liczbowe (kopiowane z pkt F) 
 
VIII. POZIOM DOFINANSOWANIA [%]  
Pole liczbowe (kopiowane z pkt H)
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A. INFORMACJE OGÓLNE 
 
A.1. Nazwa programu operacyjnego 
Automatycznie -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 
A.2. Nazwa i numer priorytetu programu operacyjnego 
Automatycznie - I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość  
 
A.3. Nazwa i numer działania 
Automatycznie - 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 
 
A.4. Nazwa i numer poddziałania 
Automatycznie - 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
A.5. Typ(y) projektu(ów) i kategorie interwencji funduszy strukturalnych 
Automatycznie - 13. Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów/usług - 08 
 
A.6. Forma finansowania 
(automatycznie) 01 – pomoc bezzwrotna 
 
A.7. Ścieżka wyboru projektów  
(automatycznie) -Konkurs  otwarty 
 
B. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 
B.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy  
Pole tekstowe 
 
B.2. Typ Wnioskodawcy 
Lista 

- Fundacja – małe przedsiębiorstwo 
- Fundacja – mikroprzedsiębiorstwo 
- Fundacja – średnie przedsiębiorstwo 
- Stowarzyszenie – małe przedsiębiorstwo 
- Stowarzyszenie – mikroprzedsiębiorstwo 
- Stowarzyszenie – średnie przedsiębiorstwo 
- Podmiot leczniczy (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie) – małe 

przedsiębiorstwo 
- Podmiot leczniczy (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie) - 

mikroprzedsiębiorstwo 
- Podmiot leczniczy (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie) – średnie 

przedsiębiorstwo 
- Fundusz – małe przedsiębiorstwo 
- Fundusz – mikroprzedsiębiorstwo 
- Fundusz – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny– 

małe przedsiębiorstwo 
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- Spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny– 
mikroprzedsiębiorstwo 

- Spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny– 
średnie przedsiębiorstwo 

- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo 
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  – mikroprzedsiębiorstwo 
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  – średnie przedsiębiorstwo 
- Przedsiębiorstwo państwowe - małe przedsiębiorstwo 
- Przedsiębiorstwo państwowe – mikroprzedsiębiorstwo 
- Przedsiębiorstwo państwowe - średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka akcyjna – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka cywilna – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka cywilna – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka cywilna – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka jawna – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka jawna – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowo – akcyjna – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowo – akcyjna – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowo – akcyjna – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowa – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka partnerska – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka partnerska – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka partnerska – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółdzielnia – małe przedsiębiorstwo 
- Spółdzielnia – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo 
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo 
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikroprzedsiębiorstwo 
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo 
- Bez szczególnej formy prawnej – małe przedsiębiorstwo  
- Bez szczególnej formy prawnej - mikroprzedsiębiorstwo 
- Bez szczególnej formy prawnej – średnie przedsiębiorstwo  

NIP Pole liczbowe REGON Pole liczbowe 
Numer 
w Krajowym 
Rejestrze 
Sądowym 

Pole liczbowe  

 
 

 

B.3. Dane teleadresowe siedziby Wnioskodawcy 
Województwo 
(Lista) 

Pole tekstowe Nr domu  Pole liczbowe 

Powiat (lista) Pole tekstowe Nr lokalu Pole liczbowe 
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Gmina (lista) Pole tekstowe telefon Pole liczbowe 
Nr identyfikacyjny 
gminy (lista) 

Pole tekstowe faks Pole liczbowe 

Miejscowość (lista) Pole tekstowe e-mail Pole tekstowe 
Kod Pocztowy  Pole liczbowe strona internetowa Pole tekstowe 
Ulica  Pole tekstowe   
 
Adres do korespondencji inny niż adres siedziby:  
 
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 

 
B.4. Adres korespondencyjny, jeśli inny ni ż siedziby Wnioskodawcy 
 
Województwo 
(Lista) 

Pole tekstowe Nr domu  Pole liczbowe 

Powiat (lista) Pole tekstowe Nr lokalu Pole liczbowe 
Gmina (lista) Pole tekstowe telefon Pole liczbowe 
Miejscowość (lista) Pole tekstowe faks Pole liczbowe 
Kod Pocztowy  Pole liczbowe e-mail Pole tekstowe 
Ulica  Pole tekstowe strona internetowa Pole tekstowe 
 
B.5. Osoba(y) do kontaktów w sprawie projektu 
Imię Pole tekstowe Nazwisko Pole tekstowe 
Stanowisko Pole tekstowe e-mail Pole tekstowe 
telefon Pole liczbowe faks Pole liczbowe 

+ 
 
Uwaga: Dane osób kontaktowych, zapisanych we wniosku, nie stanowią elementu umowy zawieranej pomiędzy 
Województwem Śląskim a Beneficjentem i mają charakter wyłącznie informacyjny 
 
B.6. Charakterystyka prowadzonej działalności 
Kod PKD lub EKD wraz z 
charakterystyką 
prowadzonej działalności 
(dominująca) 

Pole tekstowe 

Data rejestracji działalności 
Wnioskodawcy  

(rrrr.mm.dd)  Uwagi Pole tekstowe (max 1000 znaków) 

Data rozpoczęcia 
działalności Wnioskodawcy  

(rrrr.mm.dd)  Uwagi Pole tekstowe (max 1000 znaków) 

Przedmiot i zakres 
działalności  

Pole tekstowe (max 2000 znaków)  
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Posiadany status 
□  Mikroprzedsiębiorstwo 
□  Małe przedsiębiorstwo 
□  Średnie przedsiębiorstwo 

                                                                       Pole do zaznaczenia 
Wielkość zatrudnienia W ostatnim 

zatwierdzonym okresie  
obrachunkowym 
(pole tekstowe mm.rrrr 
– mm.rrrr) 
 

W przedostatnim 
zatwierdzonym okresie  
obrachunkowym 
(pole tekstowe mm.rrrr 
– mm.rrrr) 
 

W zatwierdzonym 
okresie 
obrachunkowym 
za drugi rok wstecz 
od ostatniego 
zamkniętego okresu  
obrachunkowego 
(pole tekstowe mm.rrrr 
– mm.rrrr)  

 
Pole ułamkowe 
liczbowe 

 
Pole ułamkowe 
liczbowe 

 
Pole ułamkowe 
liczbowe 

Obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów, usług i 
operacji finansowych (w tys. 
EUR na koniec roku  
obrachunkowego) 

 
Pole liczbowe 

 
Pole liczbowe 

 
Pole liczbowe 
 
 

Suma aktywów bilansu (w 
tys. EUR na koniec roku 
obrachunkowego) 

Pole liczbowe Pole liczbowe Pole liczbowe 

Jestem przedsiębiorstwem 
samodzielnym/niezależnym
* □ tak 

                  Pole do zaznaczenia □ nie 

           Pole do zaznaczenia 
Pozostaję w relacji 
przedsiębiorstw /podmiotów 
partnerskich* □ tak 

                  Pole do zaznaczenia □ nie 

           Pole do zaznaczenia 
Pozostaję w relacji 
przedsiębiorstw /podmiotów 
powiązanych* □ tak 

                  Pole do zaznaczenia □ nie 

          Pole do zaznaczenia 
*  Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014)  
 
B.7. Uzyskana pomoc   

   
Łączna wartość pomocy de 
minimis udzielonej 
Wnioskodawcy na poziomie 

             
                                                               (Pole liczbowe) EUR 



suma kontrolna: 1234-1234-4567-9876 

Strona 6 z 23 
 

grupy w bieżącym roku 
podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach 
podatkowych (na moment 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie)* 
Kwota pomocy publicznej 
w tym de minimis uzyskanej 
przez Wnioskodawcę 
na realizację projektu, 
którego dotyczy wniosek 

         
 
                                                               (Pole liczbowe) PLN 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis., 
 
C. KWALIFIKOWALNO ŚĆ PROJEKTU POD KĄTEM ZGODNO ŚCI Z LINI Ą 
DEMARKACYJN Ą  
 
C.1. Linia demarkacyjna pomiędzy priorytetem I a IX RPO WSL  
(Punkt C.1. generowany jest wyłącznie w przypadku konkursu dla poddziałania 1.2.4 typu 
projektu inwestycyjnego) 
 
Czy Wnioskodawca należy do sektora ochrony zdrowia i prowadzi jako podmiot leczniczy 
działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,  poz. 618) lub prowadzi działalność w formie  
praktyki lekarskiej?  
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 

 
(Poniższe pytania są generowane automatycznie, w przypadku wybrania opcji TAK)  
W przypadku wybrania opcji TAK, nale ży odpowiedzieć na następujące pytania:  
 
Czy przynajmniej 50% przychodów Wnioskodawcy za ubiegły rok obrachunkowy1 
pochodzi ze sprzedaży usług Instytucji Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne? 

 

 

□ tak 

 

□ nie 

                                                 
1

  W przypadku Wnioskodawców działających przez krótszy okres lub posiadających kontrakt z NFZ na 
czas krótszy, nie pozwalający obliczyć przychodu za ubiegły rok obrachunkowy, bierze się pod uwagę 
procentowy udział przychodów pochodzących ze świadczenia usług w systemie publicznym za taki okres, jaki 
obejmuje jego działalność lub jakiego dotyczy kontrakt.  
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Pole do zaznaczenia 
 

Pole do zaznaczenia 
 

 

 

Czy otrzymane wsparcie będzie wykorzystywane w celu świadczenia usług, które będą 
finansowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia 
Zdrowotne w części powyżej 50%? 
 

 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 

 

Czy Projekt polega na: 

a) Przebudowie, rozbudowie2 i remoncie obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury 
ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu 
dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 739). 
 

b) Modernizacji sprzętu medycznego, zakupie nowej aparatury medycznej oraz pracach 
remontowych wynikających z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania 
zakupionego sprzętu.  
 

c)  Kompleksowej informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli 
zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość 
usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje 
polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu 
wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i 
oprogramowania, a także specjalistycznego oprogramowania medycznego.  

 
 

 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 
 

C.2. Linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a PROW 

                                                 
2  Za wyjątkiem „przebudowy i rozbudowy” w znaczeniu powiększania sektora (tj. tworzenia nowych 
jednostek, oddziałów, zwiększania liczby łóżek). 
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(Punkt C.2. jest generowany automatycznie w przypadku, gdy w polu B.6. Wnioskodawca 
zaznaczy, że posiada status Mikroprzedsiębiorstwa) 
 
Czy Wnioskodawca jest ubezpieczony w KRUS? 
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 
 

Czy wartość dofinansowania projektu przekracza kwotę 300 tys. zł? 
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 
 

 
Czy miejsce zamieszkania* przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą) lub siedziba/oddział (w przypadku osoby prawnej i wspólników 
spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej) oraz,  
w przypadku projektów związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z 
modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, miejsce położenia 
nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do: 

• gminy wiejskiej lub  
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej  

5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – z wyłączeniem 
miast liczących pow. 20 tys. mieszkańców), lub 

• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 
 

*  Miejsce zamieszkania to adres, w którym Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. Adres ten powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały, wskazanym 
w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt czasowy zgodnym z ewidencją 
ludności. 

 
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 
 

Czy projekt dotyczy inwestycji związanych z wykonywaniem działalności w zakresie:* 
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
• usług dla ludności 
• sprzedaży hurtowej i detalicznej 
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• rzemiosła lub rękodzielnictwa 
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych 
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 
• usług transportowych 
• usług komunalnych 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 
• magazynowania lub przechowywania towarów 
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy 
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 

 
* zgodnie z „Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” przyjętą przez Komitet 
Koordynacyjny NSRO. Szczegółowy wykaz grup PKD wpisujących się w wymienione obszary 
działalności (poza ostatnim rodzajem działalności dot. wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy) został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
dofinansowania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(Dz.U. 2008 nr 139 poz. 883  z późn. zm.).  

 
 

□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 

 
 

D. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 
 
D.1. Tytuł projektu 
Pole tekstowe (max 200 znaków) 
 
D.2. Krótki opis projektu 
Pole tekstowe (max 500 znaków) 

 
D.3. Lokalizacja projektu – dane dotyczące nieruchomości przy której lub w której 

projekt b ędzie zlokalizowany 
 
Dominujące miejsce realizacji projektu 
Województwo Śląskie Kod Pocztowy  Pole liczbowe 
Powiat (lista) Pole tekstowe Ulica  Pole tekstowe 
Gmina (lista) Pole tekstowe Nr domu  Pole liczbowe 
Miejscowość (lista) Pole tekstowe Nr lokalu Pole liczbowe 
Status prawny nieruchomości związanej z 
realizowanym projektem: określić formę 

Pole tekstowe (max 500 znaków) 
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władania nieruchomością; jeśli jest 
dzierżawiona/wynajmowana, to na jaki okres i 
jakie są ograniczenia? 
 
Dominujące miejsce realizacji projektu – na terenie: 
�  Gminy > 50 000 mieszkańców 
�  Gminy ≤ 50 000 mieszkańców 
 
Pozostałe miejsca realizacji projektu 
Województwo Śląskie Kod Pocztowy  Pole liczbowe 
Powiat (lista) Pole tekstowe Ulica  Pole tekstowe 
Gmina (lista) Pole tekstowe Nr domu  Pole liczbowe 
Miejscowość (lista) Pole tekstowe Nr lokalu Pole liczbowe 
+ 
 
Należy opisać, która część inwestycji będzie 
realizowana poza dominującym miejscem 
realizacji projektu. 

Pole tekstowe (max 500 znaków) 

 
 
D.4. Dominujący typ obszaru realizacji projektu 
Obszar miejski  /  Obszar wiejski  / Obszar górski 
 
D.5. Kod/y PKD lub EKD wraz z charakterystyką działalności, której/ych dotyczy 
projekt 
 
Kod PKD/EKD 
Pole tekstowe  

 
Charakterystyka działalności, której dotyczy projekt 
Pole tekstowe  

 
D.6. Działalność gospodarcza dotycząca projektu  
Lista    
(Do wyboru z listy) 
(DOT. 1.2.4)  
01 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  
03 – produkcja produktów żywnościowych i napojów  
04 – wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych  
05 – wytwarzanie urządzeń transportowych  
06 – nieokreślony przemysł wytwórczy  
08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła  
09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody  
10 – poczta i telekomunikacja  
11 – transport  
12 – budownictwo  
13 – handel hurtowy i detaliczny  
14 – hotele i restauracje  
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15 – pośrednictwo finansowe  
16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej  
18 – edukacja  
19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego  
20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne  
21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym  
22 – inne niewyszczególnione usługi  
00 – nie dotyczy  
 
 
D.7. Gotowość organizacyjno – instytucjonalna Wnioskodawcy 

Opis zasobów 
ludzkich 
Wnioskodawcy 
zaangażowanych w 
realizację projektu 
(czy aktualne 
zasoby ludzkie są 
wystarczające do 
pomyślnej realizacji 
projektu?) 

Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

Opis zasobów 
technicznych i 
instytucjonalnych 
umożliwiających 
realizację projektu  

Czy Wnioskodawca posiada 
pomieszczenia niezbędne do 
zlokalizowania w nich 
nabywanych środków 
trwałych w ramach realizacji 
projektu? Należy opisać 
wyposażenie i infrastrukturę 
tych pomieszczeń 

Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

Czy Wnioskodawca planuje 
zwiększyć powierzchnię 
posiadanych pomieszczeń? 
Należy wskazać, w jaki 
sposób zamierza to osiągnąć 
i w jakim terminie.  

Pole tekstowe (max 1000 znaków) 

Należy określić posiadane 
zasoby techniczne - 
wymienić posiadane 
maszyny/urządzenia. 

Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

Należy wymienić inne 
posiadane przez 
Wnioskodawcę zasoby 
techniczne niezbędne do 
realizacji projektu.  

Pole tekstowe (max 1000 znaków) 

Czy inwestycja wymaga 
zdobycia pozwoleń, 
zezwoleń, koncesji? Jeżeli 
tak, czy Wnioskodawca 
takowe posiada? 

Pole tekstowe (max 1000 znaków) 
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 Czy projekt wymaga 
uzyskania pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia robót 
budowlanych ? 
 

□ tak, projekt wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę,   
(Pole do zaznaczenia) 
 

□ tak, projekt wymaga zgłoszenia 

robót budowlanych.  
(Pole  do zaznaczenia ) 
 

□ nie, projekt nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
robót budowlanych (Pole do 
zaznaczenia) 
 

 
 
D.8. Uzasadnienie, opis i cele projektu  
 
D.8.1 Tło i uzasadnienie 
 
Opis stanu istniejącego wraz z uzasadnieniem realizacji projektu, analizą barier  
i potrzeb Wnioskodawcy oraz potrzeb nabywców produktów i/lub usług 
 
Pole tekstowe (max 5000 znaków) 
 
 
 
 
 
 
 
Cele projektu, realizacja celów RPO WSL, priorytetu, działania  
Pole tekstowe (max 3000 znaków) 
 
 
 
 
 
D.8.2. Informacje o projekcie  
 
Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego 
Pole tekstowe (max 4000 znaków) 
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Opis procesu technicznego produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej 
inwestycji w porównaniu do stanu obecnego 
Pole tekstowe (max 4000 znaków) 
 
 
 
 
 
 
Opis wszystkich wydatków kwalifikowalnych wraz z ich specyfikacją techniczną oraz 
uzasadnieniem, że są one adekwatne do wymagań przedsięwzięcia. 
Uwaga! Przed wypełnieniem poniższej tabeli należy wypełnić pkt. F Harmonogram 
rzeczowo – finansowy.   
 
L.p. Wydatki 

kwalifikowalne 
Rodzaj 
wydatku 

Specyfikacja/ 
parametry 
techniczne  

Uzasadnienie niezbędności 
poniesienia wydatku w celu 
realizacji projektu  

1. Dane pobierane 
z pkt. F rubryki 
Wydatki w 
ramach 
działania  

Do wyboru: 
- Nowe środki 
trwałe  
- Wartości 
niematerialne i 
prawne 
 

  

2.     
3.     
n     
+ 
Rezultaty projektu 

Wzrost 
konkurencyjności 
firmy 

Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

Wprowadzenie 
nowych/ulepszonych 
produktów/usług 

Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

 
D.8.3. Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych 
Wpływ na realizację polityki ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 

Lista 

Uzasadnienie Pole tekstowe (max 2000 znaków) 
 
(Lista do wyboru) 

1. Pozytywny wpływ na realizację polityki ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju 

2. Negatywny wpływ na realizację polityki ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju 
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3. Neutralny wpływ na realizację polityki ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju 

 
Wpływ na realizację polityki równych szans Lista 
Uzasadnienie Pole tekstowe (max 2000 znaków) 
 
(Lista do wyboru) 

1. Pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans 
2. Negatywny wpływ na realizację polityki równych szans 
3. Neutralny wpływ na realizację polityki równych szans 

 
Wpływ na realizację polityki społeczeństwa 
informacyjnego 

Lista 

Uzasadnienie Pole tekstowe (max 2000 znaków) 
 
(Lista do wyboru) 

1. Pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego 
2. Neutralny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego 
3. Negatywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego 

 
Zgodność projektu z polityką  konkurencji i 
zamówień publicznych 

 
Pole tekstowe (max 2000 znaków) 

 
 
D.9. Trwałość projektu 
Pole tekstowe (max 1000 znaków) 
 
 
 
 
D.10. Ocena wpływu projektu na ochronę środowiska 
(Punkt D.10. generowany jest wyłącznie w przypadku typu projektu inwestycyjnego) 
 
D.10.1 Ocena wpływu na obszary objęte Siecią NATURA 2000 w przypadku realizacji 

projektów inwestycyjnych 
 
Czy decyzją właściwego organu uznano, iż projekt może wywierać istotny negatywny wpływ 
na obszary objęte, lub które mają być objęte siecią Natura 2000? 
 
Pole do wyboru 
Tak / Nie / Nie uzyskano decyzji 
 
 
E. WSKAŹNIKI OSI ĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 
 
E.1. Wskaźniki produktu  

Nazwa 
wskaźnika 

jmw. 
 
Źródło informacji 
 

Wartość bazowa Wartość docelowa  
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Lista     
Lista     

Lista wskaźników wg załącznika do Uszczegółowienia RPO  
 
E.2. Wskaźniki rezultatu 

Nazwa 
wskaźnika 

jmw. 
 
Źródło informacji 
 

Wartość bazowa Wartość docelowa  

Lista     
Lista     

Lista wskaźników wg załącznika do Uszczegółowienia RPO 
 
E.3. Metodologia monitorowania i pomiar wskaźników realizacji celów projektu 
Pole tekstowe (max 1000 znaków) 
 
 
 
 

 
 
 
F. HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI  PROJ EKTU
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Uwaga! Po zapisaniu Harmonogramu nastąpi ponowne przeliczenie kwoty wsparcia wpisanej przez Wnioskodawc
wielkość wsparcia". Kwota ta stanowi iloczyn łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych oraz procentu całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych.
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G. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU  
G.1.  Montaż finansowy 

Źródło 
Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków 

kwalifikowalnych  

1. Środki publiczne, w tym: a=b+c (Automatycznie) (Automatycznie) 

1.1. kwota wsparcia w 
ramach RPO WSL (EFRR* + 
krajowe środki publiczne) 

b   

1.2. inne środki publiczne c=c1+c2+
… 

(Automatycznie) (Automatycznie) 

 nazwa źródła finansowania 
projektu  (pole tekstowe) c… 

  

2. Środki prywatne, w tym:  d=e+f+g  (Automatycznie) (Automatycznie) 

- kredyt  e   

- leasing f   

- inne źródła finansowania 
projektu 

g=g1+g2
+… 

(Automatycznie) (Automatycznie) 

nazwa źródła finansowania 
projektu  (pole tekstowe) 

g…   

suma ogółem w PLN: h=a+d (Automatycznie) (Automatycznie) 
*EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
 
G.2. Czy Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi ze źródeł 
zewnętrznych, np. z kredytu, funduszu inwestycyjnego lub funduszu pożyczkowego?  
□ tak 

Pole do zaznaczenia 
 

 

□ nie 

Pole do zaznaczenia 
 

Jeżeli TAK  
Forma finansowania  
Kwota  
+ 
 
H. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
A. Wydatki kwalifikowalne projektu to:  Automatycznie = pkt. 

F 
B. Wnioskowane dofinansowanie Automatycznie = pkt. 

F 
C. Poziom dofinansowania [%] (Automatycznie) 

 
 
 
 
I. EFEKTYWNO ŚĆ PROJEKTU 
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Rok 2015 2016 2017 2018 
Wielkość przychodów 

bez 
uwzględnienia 
inwestycji objętej 
wnioskiem o 
dofinansowanie 

    

Wielkość kosztów 
uzyskania 
przychodów bez 
uwzględnienia 
inwestycji objętej 
wnioskiem o 
dofinansowanie 

    

Wielkość przychodów z 
uwzględnieniem 
inwestycji objętej 
wnioskiem o 
dofinansowanie 

    

Wielkość kosztów 
uzyskania 
przychodów z 
uwzględnieniem 
inwestycji objętej 
wnioskiem o 
dofinansowanie 

    

 
Prognoza sprzedaży  
 

Produkt/us

ługa 

2015 2016 2017 2018 
Cena 

jedn. 

w 

PLN 

Il. 

szt. 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Cena 

jedn. 

w PLN 

Il. 

szt. 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Cena 

jedn. 

w PLN 

Il. 

szt. 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Cena 

jedn. 

w 

PLN 

Il. 

szt. 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

             

             

Razem 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

    

 
 
J. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 
Lista załączników dla 13 typu projektu Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na 
rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 

Lp. Nazwa załącznika Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1. 
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy- 
jeżeli dotyczy    

2. 
Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy, 
jeżeli dokumentacja aplikacyjna nie została podpisana przez 
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osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy 
zgodnie z dokumentami rejestrowymi 

3. 
Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata 
obrachunkowe  

 

   

4. 
Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem, kategorią 
wnioskodawcy bądź charakterem projektu3  
 

 

   

5.  

Kopie dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie 
projektu (np.: kopia promesy kredytowej, kopia umowy 
kredytowej) aktualnych na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie - jeżeli dotyczy  

   

6.  
Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis   

 

                   

7. 

Kopia pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopia 
zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia, 
wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia 
lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na 
budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie jest 
wymagane. Do pozwolenia na budowę należy dostarczyć 
kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli 
wnioskodawca takowy posiada.4 

   

8 Załączniki dotyczące ochrony środowiska  

8 a 

Załącznik a – Formularz do wniosku o dofinansowanie w 
zakresie OOŚ wraz z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na 
środowisko5 

             

8 b 
Załącznik b – Zaświadczenie/informacja organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000     

8 c 

Załącznik c – Stosowny dokument potwierdzający, że dla 
danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o 
umorzeniu postępowania – jeżeli dotyczy6 

   

9  Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis    

                                                 
3  Należy załączyć wszystkie załączniki do których wnioskodawca odnosi się w dokumentacji 
aplikacyjnej, a które mogą mieć istoty wpływ na weryfikację merytoryczną projektu np. dokumenty 
potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do realizacji planowanego projektu 
4  Nie wszystkie projekty wymagają pozwolenia na budowę. Szczegółowo wyjaśniają to zagadnienie 
artykuły 29, 30, 31 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku , poz. 1409nz 
późniejszymi zmianami). W przypadku projektów niewpisujących się w powyższy katalog IP2 RPO WSL ma 
możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia przez Wnioskodawcę potwierdzenia z właściwego organu, że 
pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane dla danego projektu. 
5

   Załączniki należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych”.  
6  W przypadku prac niewpisujących się w katalog wymieniony Art. 72 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm) IP2 RPO 
WSL ma możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia przez Wnioskodawcę potwierdzenia z właściwego 
organu, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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K. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 

 
Działając w imieniu Wnioskodawcy, oświadczam że Wnioskodawca: 

 
1) w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WSL na realizację Projektu 

objętego wnioskiem o dofinansowanie, zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu 

i utrzymania jego celów, w tym rezultatów projektu, zgodnie z zapisami znajdującymi się 

w niniejszym wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z art. 57 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1083/2006 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999; 

2) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszy zasady 

zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub 

częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa; 

3) zobowiązuje się do stosowania przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków 

RPO WSL przepisów prawa wspólnotowego i krajowego z uwzględnieniem dokonywanych 

wszelkich zmian obowiązujących przepisów w tym przepisów dotyczących między innymi 

zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ochrony środowiska, a także wszelkich 

wytycznych i instrukcji; 

4)  w przypadku realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – 

zapoznał się z jej wzorem i zobowiązuje się do stosowania jej zapisów w odniesieniu 

do realizacji projektu w pełnym zakresie niezależnie od okoliczności, że realizacja Projektu 

objętego wnioskiem następuje przed podpisaniem umowy; 

5) nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 

oraz podatków i innych należności publicznoprawnych; 

6) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie w szczególności 

na podstawie:  

a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 
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b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.); 

7) nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w 

toku likwidacji, w trakcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości lub postępowania 

naprawczego z wierzycielami, ani też nie istnieją przesłanki, które uzasadniają wszczęcie w 

stosunku do niego tego typu postępowań; 

8) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187.1 z 

26.06.2014 r.); 

9) zobowiązuje się do zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację Projektu; 

10) zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dokumentów 

dotyczących realizacji Projektu; 

11) zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i  akceptuje jego zapisy; 

12) wyraża zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją 

w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak 

również zobowiązuje się umożliwi ć im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji 

Projektu; 

13) wyraża zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku oraz na udzielanie wszelkich 

informacji związanych z realizacją Projektu na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez 

Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia lub inną uprawnioną 

instytucję w ramach RPO WSL 2007 - 2013; 

 

ponadto oświadczam, że: 

14) realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; 

15)  w okresie ostatniego roku nie otrzymałem wsparcia z EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;  

16) informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie  

wraz z załącznikami, jak również zawarte w składanych przez Wnioskodawcę na późniejszym 

etapie dokumentach, podpisanej umowie o dofinansowanie 
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………………………………………….7 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r., 

Nr 201. poz. 1540)8 za wyjątkiem informacji podlegających publikacji dotyczących m.in.: 

numeru wniosku, nazwy Wnioskodawcy, tytułu projektu, całkowitej wartości projektu, 

wartości wydatków kwalifikowanych, wnioskowanej kwoty dofinansowania, poziomu 

wsparcia, siedziby wnioskodawcy, miejsca realizacji projektu. 

       

W związku z powyższym zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) oświadczam, 

iż Wnioskodawca ………………………………9 z przysługującego mu prawa do ochrony 

tajemnicy przedsiębiorcy zawartej w ww. dokumentacji oraz ……………………………10 

na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zawartych 

w ww. dokumentacji osobom trzecim; 

17) jestem uprawniony do reprezentowania i składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy 

w imieniu Wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem; 

 

 
 
Oświadczenia powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, przewidzianej w Kodeksie Karnym (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553 

z późn. zm.). 

 

Imię i nazwisko  Zajmowane stanowisko  

+ 
 
 

                                                 
7  Należy wpisać „stanowią” lub „nie stanowią” 
8  Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(tj. Dz. U. z 2003 r., Nr153. poz.1503 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
9  Należy wpisać „nie rezygnuje” lub „rezygnuje” 
10  Należy wpisać „nie wyraża zgody ” lub „wyraża zgodę”   



suma kontrolna: 1234-1234-4567-9876 

Strona 23 z 23 
 

 

Podpis osoby(osób) upoważnionej(-ych) do podpisania wniosku 
 
 
Data: 
 
 

Akceptuję Regulamin Lokalnego Systemu Informatycznego Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 (SIWIZ RPO WSL) 

Data i podpis*: 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości związane z realizacją projektu o dofinansowanie zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) 

Daty i podpisy **:  

 
*  Podpis osoby\osób upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie 
** Podpis osoby\osób, których dane osobowe dołączane są do wniosku o dofinansowanie  


