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Numer wniosku o dofinansowanie  

Numer konkursu  

Data przekazania wniosku o dofinansowanie w wersji 
elektronicznej (poprzez system informatyczny) 

 

Data wpływu wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej*  
*Rubryka wypełniana przez BGK. 
  

                                                 
1 Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć wniosek o przyznanie premii technologicznej w rozumieniu 
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (zwanej dalej „ustawą”). 



 

 

 

I. Informacje ogólne o projekcie rozumianym jako wdrożenie nowej technologii w wyniku realizacji 
inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem technologicznym, umożliwiającej wytworzenie 
nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług na zasadach określonych w ustawie.  

 

1. Tytuł projektu  
 

2. Identyfikacja rodzaju interwencji 
2.1. Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 

2.2. Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

2.3. Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

2.4. Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne 

 
II. Informacje o Wnioskodawcy  

3. Dane Wnioskodawcy 
3.1. Nazwa Wnioskodawcy  

3.2. Forma prawna  

3.3. NIP  

3.4. REGON  

3.5. KRS  

3.6. Numer w innym rejestrze (podać 
również nazwę rejestru) 

 

3.7. Forma własności  

Poniższe pola wypełnić w przypadku spółki cywilnej 

3.8.1. Imię i nazwisko wspólnika spółki  

3.9.1. NIP wspólnika spółki  

3.10.1. REGON wspólnika spółki  

4. Adres siedziby Wnioskodawcy 
4.1. Kraj  

4.2. Województwo  

4.3. Powiat  

4.4. Gmina  

4.5. Miejscowość  

4.6. Ulica  

4.7. Nr domu  

4.8. Nr lokalu  

4.9. Kod pocztowy  

4.10. Numer telefonu  

4.11. Numer faksu  

4.12. Adres e-mail   

4.13. Adres strony internetowej  

5. Status Wnioskodawcy 
Wnioskodawca oświadcza, że na dzień składania wniosku2: 
5.1. wielkość przedsiębiorstwa wnioskodawcy 
odpowiada statusowi: 
 

 
mikroprzedsiębiorstwa 

 małego 
przedsiębiorstwa 

 średniego 
przedsiębiorstwa 

 inny 
niż MŚP 

5.2.  wnioskodawca jest przedsiębiorstwem 
samodzielnym/niezależnym 

 TAK  NIE 

5.3.  wnioskodawca jest przedsiębiorstwem 
partnerskim/powiązanym z innymi przedsiębiorstwami 

 TAK  NIE 

                                                 
2 Dane w niniejszym punkcie należy wypełnić na podstawie wytycznych określonych w Załączniku I do 
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 oraz Instrukcji wypełniania wniosku. 



 

 

6. Rodzaj działalności gospodarczej 
6.1. Kod PKD przeważającej działalności Wnioskodawcy  

6.2. Data rejestracji działalności Wnioskodawcy  

6.3. Krótka charakterystyka działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę  

 

7. Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym 
7.1. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego  TAK  NIE 

7.2. Nazwa Krajowego Klastra 
Kluczowego, którego członkiem jest 
wnioskodawca 

 

7.3. Data wstąpienia do Krajowego 
Klastra Kluczowego 

 

8. Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów  
8.1. Imię  

8.2. Nazwisko  

8.3. Stanowisko służbowe  

8.4. Telefon służbowy  

8.5. Numer faksu  

8.6. Adres służbowy e-mail  

 
 
III. Informacje o projekcie  

9. Realizacja projektu  

9.1. Główne miejsce realizacji projektu 

9.1.1. Województwo: 9.1.2. Powiat: 9.1.3. Gmina: 9.1.4. Kod pocztowy: 

    

9.1.5. Miejscowość: 9.1.6. Ulica: 9.1.7. Nr bud.: 9.1.8. Nr lok.: 

    

9.2. Pozostałe miejsca realizacji projektu (o ile dotyczy)  

9.2.1. Województwo: 9.2.2. Powiat: 9.2.3. Gmina: 9.2.4. Kod pocztowy: 

    

9.2.5. Miejscowość: 9.2.6. Ulica: 9.2.7. Nr bud.: 9.2.8. Nr lok.: 

    

9.A. Projekt realizowany na terenie całego kraju  TAK  NIE 
9.B. Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP  TAK  NIE 

10. Klasyfikacja projektu 
10.1. Kod PKD działalności, której 
dotyczy projekt 

 

10.2. Uzasadnienie wskazania branży  

10.3. Krajowa Inteligentna Specjalizacja  

10.4. Uzasadnienie wskazania KIS  

10.5. Słowa kluczowe      

10.6. Rodzaj działalności gospodarczej  

11. Typ projektu 
11.1. Czy projekt stanowi „duży projekt inwestycyjny” w rozumieniu art. 2 pkt. 52 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? 

 TAK  NIE 

11.2. Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014? 
Jeśli tak, należy określić, której formy inwestycji początkowej dotyczy projekt: 

 TAK  NIE 

11.2.1. Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu? 

 TAK  NIE 

11.2.2. Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości  TAK  NIE 



 

 

niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej 
istniejącego zakładu? 

11.2.3. Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez 
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie? 

 TAK  NIE 

11.2.4. Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu? 

 TAK  NIE 

11.3. Uzasadnienie wyboru formy inwestycji początkowej 

 

12. Opis projektu  

 

13. Krótki opis projektu (do celów publikacji) 

 

14. Charakterystyka nowej technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu 

14.1. Nazwa technologii  

14.2. Opis technologii  

14.3. Postać technologii 
 

14.4. Uzasadnienie:  

14.5. Źródło technologii  

14.6. Uzasadnienie:  

15. Opis rezultatów projektu (nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług) 
15.1. Nazwa towaru, 
procesu, usługi 

 

15.2. Opis towaru, 
procesu, usługi (wraz z 
podaniem informacji 
umożliwiających ocenę 
nowości i potencjału 
rynkowego) 

 



 

 

 

16. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz uzasadnienie wydatków projektu 
Lp. Nazwa środka trwałego / wartości 

niematerialnej lub prawnej / innych 
wydatków związanych z realizacją 
projektu 

Ilość Jednostka miary Kwota wydatków ogółem 
(netto PLN) 

Wydatki kwalifikowalne 
objęte wsparciem (zgodne z 
art. 10 ust. 5 ustawy) 
(netto PLN) 

Wydatki kwalifikowalne 
objęte wsparciem (zgodne z 
art. 10 ust. 6 ustawy) 
(netto PLN) 

Wydatki niekwalifikowalne 
(netto PLN) 

Planowany 
termin realizacji - 
poniesienia 
wydatku (rok. 
kwartał) 

Kategoria wydatku 
(zgodnie z art. 10 ust. 
5 i 6 ustawy) 
 

 16.1.1. 16.1.2. 16.1.3. 16.1.4. 16.1.5. 16.1.6. 16.1.7. 16.1.8. 16.1.9. 
 

         

16.1.10 Opis i uzasadnienie wydatku  

 16.2.1. 16.2.2. 16.2.3. 16.2.4. 16.2.5. 16.2.6. 16.2.7. 16.2.8. 16.2.9. 
 

         

16.2.10 Opis i uzasadnienie wydatku  

    16.A.4. 16.A.5. 16.A.6. 16.A.7.   

ŁĄCZNIE         
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17. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

17.A Uzasadnienie pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 
 

17.B Dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami (przedstawienie pozytywnych i neutralnych 
produktów projektu; wskazanie charakteru (pozytywny/neutralny); uzasadnienie). 

 
 

17.C. Wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  
Neutralny 

 
Pozytywny 

17.D. Uzasadnienie:  

17.3. Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o 
której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

 TAK  NIE 

17.5. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem 
życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia. 

 TAK  NIE 

17.6. Uzasadnienie:  

17.7. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia 
będzie mógł być częściowo przetworzony. 

 TAK  NIE 

17.8. Uzasadnienie:  

17.9. W wyniku realizacji projektu zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów 
powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona. 

 TAK  NIE 

17.10. Uzasadnienie:  

17.11. W wyniku realizacji projektu ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców 
wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. 

 TAK  NIE 

17.12. Uzasadnienie:  

17.13. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała 
bezpośredni pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia 
substancji szkodliwych dla środowiska). 

 TAK  NIE 

17.14. Uzasadnienie:  

17.15. Projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako 
ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie na nie, w tym: 
usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę 
szkód ekologicznych lub korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i 
zrównoważony sposób. 

 TAK  NIE 

17.16. Uzasadnienie:  

17.17. Realizacja projektu przewiduje powstanie dodatkowych efektów prośrodowiskowych, 
nieujętych wyżej (przedstawić co najmniej dwa takie efekty). 

 TAK  NIE 

17.18. Uzasadnienie:  

18. Stan przygotowań do realizacji inwestycji 
18.1. Czy wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne do realizacji inwestycji pozwolenia, 
licencje, koncesje? 

 TAK  NIE 

Rodzaj dokumentu Czy wnioskodawca 
posiada dokument 

Planowana data 
uzyskania 
dokumentu 

Wyjaśnienia 

18.2.1.  Pozwolenie na 
budowę 

18.2.2.  
 TAK  NIE 

18.2.3.   18.2.4.   

18.3.1. Prawomocna decyzja 
środowiskowa 

18.3.2. 
 TAK  NIE 

18.3.3.  18.3.4.  

18.4.1.  18.4.2.  TAK  NIE 18.4.3.  18.4.4.  
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18.A. Informacja o posiadanych zasobach technicznych i kadrowych wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji 
projektu 
 

19. Okres realizacji projektu 
19.1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu  

19.2. Planowany termin zakończenia realizacji projektu  

20. Wydatki na realizację projektu (netto w PLN) 
20.1. Wydatki kwalifikowalne łącznie  

20.2. Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 5, pkt 1 i 6 Ustawy)3 

(tj. dotyczące zakupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, najmu, 
dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części) 

 

20.3. Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 5 , pkt 2, 3, 4, 5 Ustawy) 
(tj. inne niż dotyczące zakupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 
najmu, dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części) 

 

20.4. Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 5 ustawy)4 

(łącznie) 

 

20.5. Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 6 ustawy)5  

20.6. Wydatki niekwalifikowalne  

20.7. Wydatki ogółem  

20.8. Wnioskowana część kwoty premii technologicznej dotycząca wydatków 
określonych w art. 10 ust. 5 Ustawy 

 

20.9. Wnioskowana część kwoty premii technologicznej dotycząca wydatków 
określonych w art. 10 ust. 6 Ustawy 

 

20.10. Wnioskowana całkowita kwota premii technologicznej  

21. Źródła finansowania projektu (netto w PLN) 
21.1. Kredyt technologiczny  

21.2. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, stanowiące udział własny 
w projekcie (min.25% wydatków kwalifikowalnych), w tym: 

 

21.2.1. środki prywatne Wnioskodawcy  

21.2.2. kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych (innych 
niż kredyt technologiczny) 

 

21.2.3. kredyt udzielony ze środków EBI  

21.2.4. inne rynkowe źródła finansowania  

21.2.5. wymienić źródła finansowania, których wartość podano w 
poprzednim punkcie (o ile wskazana wartość przekracza 0) 

 

21.3. Źródła finansowania stanowiące pomoc publiczną (inną niż premia 
technologiczna wnioskowana w ramach niniejszego projektu) i pomoc de 
minimis 

 

21.3.1. wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną i 
pomoc de minimis na realizację projektu (w tym w odniesieniu 
do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z 
projektem, którego dotyczy wniosek) 

 TAK  NIE 

21.3.2. środki otrzymane na wydatki określone w art. 10 ust. 5 i 3 
ustawy 

 

21.3.3. których wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem 
dotyczy powyższa kwota pomocy? 

 

21.3.4. środki otrzymane na wydatki określone w art. 10 ust. 6 i 4 
ustawy 

 

21.3.5. których wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem 
dotyczy powyższa kwota pomocy? 

 

                                                 
3 Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości 
wydatków, o których mowa w ust. 5 i 6. 
4 Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest 
inwestycja technologiczna i wielkości przedsiębiorstwa. 
5 Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy premia technologiczna przeznaczona na pokrycie wydatków, o których mowa w 
art. 10 ust. 6 ustawy  nie może przekroczyć 50 % wartości tych wydatków. 
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21.3.6. opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy  
 

21.4. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę przeznaczone na 
finansowanie wydatków niekwalifikowalnych 

 

21.5. Źródła finansowania - ogółem  

22. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu 

Wskaźniki produktu 
na poziomie projektu 

Jedn. 
miary 

Wartość wskaźnika Rok osiągnięcia 

Liczba nabytych w 
ramach projektu 
środków trwałych 

szt. 
Wartość bazowa 22.1.1. 0 22.1.2.  
Wartość docelowa 22.1.3.  22.1.4.  

22.1.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Liczba wykonanych w 
ramach projektu 
środków trwałych 

szt. 
Wartość bazowa 22.2.1. 0 22.2.2.  
Wartość docelowa 22.2.3.  22.2.4.  

22.2.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Liczba nabytych w 
ramach projektu 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych 

szt. 
Wartość bazowa 22.3.1. 0 22.3.2.  
Wartość docelowa 22.3.3.  22.3.4.  

22.3.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Liczba nabytych w 
ramach projektu 
studiów, ekspertyz, 
koncepcji i projektów 
technicznych 

szt. 
Wartość bazowa 22.4.1. 0 22.4.2.  
Wartość docelowa 22.4.3.  22.4.4.  

22.4.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Wskaźniki produktu 
na poziomie 
poddziałania 

Jedn. 
miary 

Wartość wskaźnika Rok osiągnięcia 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie (CI 1) 

szt. 

Wartość bazowa 22.A.1. 0 22.A.2.  

Wartość docelowa 22.A.3. 1 22.A.4.  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
(CI 2) 

szt. 

Wartość bazowa 22.B.1. 0 22.B.2.  

Wartość docelowa 22.B.3. 1 22.B.4.  

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia 
produktów nowych 
dla rynku (CI 28) 

szt. 

Wartość bazowa 22.C.1. 0 22.C.2.  

Wartość docelowa 22.C.3. 1 22.C.4.  

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników 
prac B+R 

szt. 

Wartość bazowa 22.D.1. 0 22.D.2.  

Wartość docelowa 22.D.3. 1 22.D.4.  

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
ekoinnowacji 

szt. 

Wartość bazowa 22.E.1. 0 22.E.2.  

Wartość docelowa 22.E.3. 1 22.E.4.  

Inwestycje prywatne 
uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI 6) 

PLN 

Wartość bazowa 22.F.1. 0 22.F.2.  

Wartość docelowa 22.F.3.  22.F.4.  
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Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego na 
poziomie projektu 

Jedn. 
miary 

Wartość wskaźnika Rok osiągnięcia 

Liczba wdrożonych 
wyników prac B+R 

szt. 
Wartość bazowa 22.G.1. 0 22.G.2.  
Wartość docelowa 22.G.3. 1 22.G.4.  

Liczba 
wprowadzonych 
innowacji 
produktowych 

szt. 
Wartość bazowa 22.H.1. 0 22.H.2.  
Wartość docelowa 22.H.3.  22.H.4.  

22.H.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych 
przedsiębiorstwach 
O/K/M [EPC] 

osoby 
Wartość bazowa 22.I.1. 0 22.I.2.  
Wartość docelowa 22.I.3.  22.I.4.  

22.I.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

 

Przychody ze 
sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych 
produktów/procesów 

PLN 
Wartość bazowa 22.J.1. 0 22.J.2.  
Wartość docelowa 22.J.3.  22.J.4.  

22.J.5. Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 
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IV. Załączniki do wniosku o dofinansowanie 

 
1. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna: kopia Umowy spółki cywilnej w brzmieniu 

aktualnym. 

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji: kopia umowy spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością albo kopia statutu spółki akcyjnej. Treść umowy/statutu musi być 
aktualna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. 

2. Kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej Umowy kredytu technologicznego z banku 
kredytującego, poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. 

3. Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego. 

4. Biznesplan projektu. Zalecenia w zakresie szczegółowej zawartości biznes planu zostały zamieszczone 
w pkt IV Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

5. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska – wybrane zagadnienia. 

6. Oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego. 

7. Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości 
(dotyczy projektów, w których uwzględniono budowę/rozbudowę lub zakup nieruchomości 
zabudowanej lub niezabudowanej (np. hali produkcyjnej)). 
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V. Deklaracja Wnioskodawcy  

1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub 
złożenie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu 
karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo 
nierzetelnego dokumentu, co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia 

2. Oświadczam, że dane zawarte w systemie elektronicznym KRS prowadzonym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości: ems.ms.gov.pl lub CEIDG prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju: ceidg.gov.pl 
(w zależności od formy prawnej wnioskodawcy) są aktualne na dzień podpisania niniejszego Wniosku 
o dofinansowanie. 

3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że mogę zostać wezwany/a przez BGK na każdym etapie oceny 
projektu, do złożenia informacji lub dokumentów innych, niż wymienione we wniosku o 
dofinansowanie, które posłużą do oceny spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów. 
Jestem świadomy/a, że w przypadku braku dostarczenia na wezwanie BGK informacji lub 
dokumentów, o których mowa wyżej, wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony na podstawie 
zakresu informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie, co może mieć wpływ na ocenę 
kryteriów wyboru projektów, a w konsekwencji wpływ na ostateczny wynik oceny wniosku. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) oraz 
Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.  

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

6. Oświadczam, że projekt objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie nie został rozpoczęty i nie 
będzie rozpoczęty wcześniej, niż dnia następującego po dniu wpływu niniejszego wniosku o 
dofinansowanie (rozumianego jako dzień złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez Generator 
Wniosków o dofinansowanie) do Banku Gospodarstwa Krajowego (Instytucji Pośredniczącej, IOK). 

7. Oświadczam, że projekt objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie nie został zakończony zgodnie 
z art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013 r., str. 320). 

8. Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania określonej w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

9. Oświadczam, że na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej 
decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z 
prawem i z rynkiem wewnętrznym. 

10. Oświadczam, że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się  
w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego lub postępowania układowego 
z wierzycielami oraz nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa (w szczególności 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). 

11. Oświadczam, że wnioskodawca nie dokonał przeniesienia zakładu, w którym ma zostać dokonana 
inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie 
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wniosku oraz wnioskodawca zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch 
lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. „Przeniesienie” oznacza 
tutaj przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej 
umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się 
inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia 
EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie 
pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz 
zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych 
zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną 
działalnością. 

12. Oświadczam, że wnioskodawca nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana 
inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie 
wniosku o pomoc, oraz zobowiązuję się, że wnioskodawca nie dokona takiego przeniesienia przez 
okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. 

13. Oświadczam, że z uwagi na brak powiązań technicznych, funkcjonalnych i strategicznych oraz brak 
bezpośredniej bliskości geograficznej, projekt objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie 
złożonym w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR nie stanowi części dużego projektu w rozumieniu art. 2 
pkt. 52 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. 

14. Oświadczam, że zapewniam udział własny w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji technologicznej, będącej przedmiotem niniejszego wniosku o dofinansowanie oraz, że nie 
finansuję go ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych. 

15. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 

 w rozporządzeniu 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); 

 w rozporządzeniu RM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020, 

 w art. 3 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

16. Upoważniam bank kredytujący oraz Bank Gospodarstwa Krajowego do: 

 udostępniania danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku 
oraz danych dotyczących inwestycji technologicznej Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub innej uprawnionej instytucji lub jednostce organizacyjnej oraz Komisji 
Oceny Projektów, w tym osobom dokonującym oceny Projektu; 

 zasięgania informacji na nasz temat. 

17. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących projektu na potrzeby ewaluacji (oceny) 
przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną 
instytucję lub jednostkę organizacyjną. 

18. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby jego oceny, przed podpisaniem 
Umowy o dofinansowanie, przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą 
lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 

19. Wyrażam zgodę na udostepnienie informacji związanych z przyznawaniem i wypłatą przez BGK premii 
technologicznej, instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli oraz organom ochrony 
prawnej uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie odrębnych przepisów. 

20. Zobowiązuję się do przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących 
inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK 
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przepisami unijnymi i krajowymi, w tym ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). 

21. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) przez okres 3 lat 
od dnia otrzymania płatności końcowej. 

22. Projekt nie stanowi elementu sztucznie podzielonego większego projektu, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 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. 

23. Oświadczam, że w przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w 
wyniku wezwania BGK, nie wprowadzę innych zmian do wniosku o dofinansowanie, niż wskazane w 
tym wezwaniu. 

24. Jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie Konkursu formy komunikacji z IP 
w trakcie konkursu. 

25. Administratorem danych osobowych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i przetwarzanych w 
celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest Minister Inwestycji i Rozwoju  z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 
00-926 w Warszawie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach 
wdrażania PO IR. 

Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub do ich usunięcia, 

b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z 
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w sposób 
sprzeczny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO), 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020.  

Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia 
przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.Dane kontaktowe do Inspektora 
Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl 

VI. Podpis Wnioskodawcy  
 

Miejscowość Data wypełnienia Podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

   
 

 


