
Dokonaj wyboru:

EFRR
EFS



suma kontrolna

Numer wniosku o dofinansowanie Numer naboru Data wpływu

Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacjiData zatwierdzenia wniosku

Status wniosku

A Informacje o Projekcie

A1

A1.1

A2

A2.1

A3

A4

A5

A6

A6.1 Od: 2014 (m-c i dzień) A6.2 Do: 2017
/* pola: 

A7
Wartość ogółem /zł/

A8
Wydatki kwalifikowalne /zł/

A9
Wnioskowane 

dofinansowanie /zł/ A10
Wkład UE /zł

A11
4290,692308 4290,692308 2359,880769 2359,880769

A12

A12.1

Wysokość udzielonej pomocy de minimis w przeciągu 
ostatnich trzech lat w złotych

500000

A12.2

Suma de mimimis (dofinansowanie)

0

A12.3
Suma de mimimis

500000

A13 Rodzaj projektu konkursowy pomoc publiczna
pozakonkursowy pomoc de minimis

A14  Partnerstwo publicznoprywatne TAK NIE

A15 Powiązanie ze strategiami brak powiązania

strategia UE Morza Bałtyckiego

A16 Typ projektu projekty realizowane w formule RIT

projekty realizowane w formule ZIT

A17 Pomoc publiczna bez pomocy publicznejprojekty realizowane w ramach wiązki projektów

pomoc publiczna
A18 Projekt wiodący pomoc de minimisTAK

TAK NIE
A19 Numer grupy projektów

NIE NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

A20 Projekt partnerski TAK NIE NIE DOTYCZY
TAK - luka w finansowaniu

A21 Instrumenty finansowe TAK NIE TAK - zryczałtowana stawka

A22 Duży projekt TAK
NIE

A23 Projekt generujący dochód NIE DOTYCZY
TAK - luka w finansowaniu

A24
Zryczałtowana stawka (%)/

Luka w finansowaniu (%) TAK - zryczałtowana stawka

A25
Wartość wydatków kwalifikowalnych przed 

uwzględnieniem dochodu

A26 Wartość generowanego dochodu

NIE

NIE DOTYCZY

4 290,69 zł

0,00

Pomoc de minimis dla EFRR /* kontrola maksymanej pomocy de mimimis suma nie m oze przekroczy ć warto ści (200000 EURO b ądź 100 000  euro wg 
rozporz ądzenia).
A13: Warto ść w polu A13 okre ślana przez wnioskodawc ę na podstawie Za świadcze ń o otrzymanej pomocy de minimis 
wyra żonej w Euro. 
A14: Warto ść w polu A14 uzupełniania przez wnioskodawc ę na podstawie warto ści pomocy de minimis wynikaj ącej z 
wypełnianiego wniosku o dofinansowanie przeliczna z  PLN na EURO kursem wskazanym w Regulaminie Konkurs u. Pole A14 
dotyczy tylko sytuacji, gdy warto ść pomocy de minimis w bud żecie projektu dotyczy wnioskodawcy jako odbiorcy po mocy. 
Pole A14 nie dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca peł ni rol ę jedynie operatora pomocy de minimis.
A15: Pole stanowi sum ę pól: A13 i A14. Pole pomocnicze słu żące do oceny otrzymanej warto ści pomocy de minimis

Pole aktywne przy wybraniu wartości w 
polu A21 wartości: TAK lub NIE. Dla 
wartości TAK: pole uzupełnianie nr SL z 
końcówka "-GP"; dla wartości NIE: 
wnioskodawca wpisuje ręcznie nr projektu 
wiodącego z końcówką "=GP". 

 /*  Pozycje A6 i A7 - wybór dokonywany z kalendarz a */ (m-c i dzień)

projekty realizowane w formule RIT

pomoc publiczna

Miejsce realizacji projektu, wielko ść przedsi ębioprstwa i rodzaj pragramu pomocowego

Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

strategia UE Morza Bałtyckiego

% dofinansowania

Edycja

Krótki opis projektu

Nazwa Wnioskodawcy
Pole wypełniane automatycznie z profilu Wnioskodawcy

Edycja

Planowany okres realizacji projektu

Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RP O WM 2014 - 2020
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej  RPO WM 2014 - 2020
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Tytuł projektu

Instytucja, w której wniosek zostanie zło żony
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

/* Przykład numeru wniosku - 
ustalony z MJWPU (konieczna 

zgodność z SL2014) */

RPMA.06.02.00-14-0070/15

WNIOSEK 
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowi eckiego na lata 2014-2020 
(RPO WM 2014 - 2020)

/* Pola administracyjne (nie są widoczne dla Wnioskodawcy) Miejsce tabeli - do ustalenia z IP */

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieck iego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

/* Walidacja pól A6 i A7 zgodnie z 
możliwo ścią wyboru okresu realizacji 
projektu w ramach RPO WM 2014 - 2020: w 
przypadku wpisania roku ni ższego ni ż 2013: 
wyświetla si ę tekst: Wpisana za niska 
warto ść. W przypadku wpisania roku 
wyższego ni ż 2023, wyświetla si ę tekst: 
Wpisana za wysoka warto ść. */

55%



B Informacje o Wnioskodawcy

B1 Wyliczenie wielko ści przedsi ębiorstwa

B1.1 Forma prawna

B1.2 Forma własno ści

B1.3 Przedsi ębiorstwo

partnerskie
TAK

powi ązane
NIE

n-2 n-1 n-2 Udział [%] * n-2 n-1 n-2
B1.4 Zatrudnienie 23 34 23 26% 34 434 63

B1.5 Roczny obrót netto 233234 4242 23323 40% 43445 45435 286008

B1.6 Bilans 42324 2424 5454545 35% 435354 435435 2386769

B2 Numer Identyfikacji Podatkowej 

B3 REGON

B4 Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

PKD (wiod ący)
B5

Możliwo ść odzyskania VAT (TAK/NIE)
B6

B7

Nazwa 
B7.1 Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.2 Kraj B7.3
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.4 Gmina B7.5
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.6 Miejscowo ść B7.7
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.8 Ulica B7.9
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.10 Nr telefonu (z num. kier.) B7.11
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.12 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B7.13 Adres strony www (je śli dotyczy)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Przycisk "dodaj Partnera projektu"

B8

B8.1 Nazwa Partnera B8.2
Edycja

B8.3 Kraj B8.4
Edycja

B8.5 Gmina B8.6
Edycja

B8.7 Miejscowo ść B8.8
Edycja

B8.9 Ulica B8.10
Edycja

B8.11 Nr telefonu (z num. kier.) B8.12
Edycja

B8.13 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B8.14 Adres strony www (je śli dotyczy)
Edycja

B8.15 Partner wiod ący B8.16 REGON
NIE TAK NIE

Przycisk "dodaj jednostkę realizującą projekt"

B9

B9.1
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.2 NIP B9.3 Forma prawna
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.4 REGON B9.5 Forma własno ści
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.6 Kraj B9.7
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.8 Gmina B9.9
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.10 Miejscowo ść B9.11
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.12 Ulica B9.13
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.14 Nr telefonu (z num. kier.) B9.15
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.16 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B9.17 Adres strony www (je śli dotyczy)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

PowiązanePartnerskie Razem

Edycja

23232

/* Walidacja: wymagany przedział 25%-50% */

58970

Nr domu/ lokalu
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Nr faksu (z num. kier.)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Symbol Partnera
Edycja

Województwo

Powiat
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Kod pocztowy

Lista wyboru

NIE

Samodzielne 
lata

NIE

/*Wybranie opcji TAK w polu B1.3 ma wpływ na wygl ąd 
poni ższej tabeli B1.4-B1.6 - pojawiaj ą się dodatkowo kolumny 

oznaczone jako partnerskie (mo że być kilka) i powi ązane 
(równie ż może być kilka) oraz kolumny sumuj ące: samodzielne 

+ partnerskie + powi ązane.*/

Lista wyboru

/* Pozycje B1.1 i B1.2: Lista warto ści zgodna z rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sp rawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospo darki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i za świadcze ń, oraz 
szczegółowych warunków i trybu współdziałania słu żb statystyki publicznej z innymi organami prowadz ącymi urz ędowe rejestry i 
systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1999 r. z pó źn.zm.). */

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Powiat
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Kod pocztowy
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Dane teleadresowe Wnioskodawcy

Województwo

/* pole tekstowe - 3 litery lub cyfry wykorzystwane  później w 
szczegółowym bud żecie projektu */

/* Po dodaniu partnera formularz rozwija si ę w sposób wskazany poni żej. 
Możliwo ść dodania wielu Partnerów */

Dane teleadresowe Partnerów (je śli dotyczy)

Edycja

Nr domu/ lokalu

Nr faksu (z num. kier.)

Edycja

Edycja

Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Nr domu/ lokalu
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Nr faksu (z num. kier.)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Powiat
Edycja

Kod pocztowy
Edycja

Dane Jednostki Realizuj ącej Projekt

Nazwa Jednostki Realizuj ącej Projekt 

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Województwo
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

54554

/* Po dodaniu jednostki formularz rozwija si ę w sposób wskazany poni żej. */

456953

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

n-1
581

n-1
434

/*Na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji w poniższej tabeli wylicza się wielkość przedsiębiorstwa, która pojawia się w 

automatycznym komentarzu. Pomaga to zwalidować informację wpisaną przez Wnioskodawcę w pozycji B1.1 */

latalata



C Opis projektu

C1 Klasyfikacja projektu

C1.1 Zakres interwencji 

C1.1.1 dominuj ący

Kod Lista z kodem i opisem

C1.1.2 uzupełniaj ący

Kod Lista z kodem i opisem

C1.2 Forma finansowania

Kod Lista z kodem i opisem

C1.3 Typ obszaru

Kod Lista z kodem i opisem

C1.4 Terytorialne mechanizmy wdra żania

Kod Lista z kodem i opisem

C1.5 Miejsce realizacji projektu

Województwo mazowieckie

Powiat (wybór z listy) -

Gmina (wybór z listy) -

TERYT (automat) - duży
PODREGION (pole automatyczne) -

TAK

C1.6 Realizacja projektu na terenie całego kraju NIE

Projekt realizowany na terenie całego kraju NIE

C2

C2.1

C3

C3.1  Projekt jest komplementarny do innych projektów TAK  NIE

C4

1.
2.
3.
4.
…

/* lista:
D Wpływ projektu na realizacj ę polityk horyzontalnych pozytywny

negatywny
D1 neutralny */

D1.1 Wpływ projektu na polityk ę zrównowa żonego rozwoju
/* lista:
pozytywny

negatywny
neutralny */

D2 RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

D2.1

/* lista:
pozytywny
negatywny

D3 neutralny */

D3.1

E Wskaźniki realizacji celów projektu

E1 8

(narastająco) 1 2 3 4
L.p. Produkt Jednostka miary 2014 2015 2016 2017

Lista Lista

… …

5 6 7 7

5 6 7 8
E2

L.p. Rezultat Jednostka miary

Lista Lista

… … 2019

Za wysoka wartość

…

nr zadania

Opis zada ń w projekcie

… …

Wskaźniki rezultatu 

Wartość bazowa
Źródło danych do pomiaru 

wskaźnika

Edycja

…

Rok osiągnięcia

Lista

Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika

Edycja

Wartość wskaźnika

…

…

Wpływ projektu na polityk ę równouprawnienie płci Lista

(maksymalnie 5000 znaków ze spacjami)

Edycja

Wskaźniki produktu (narastaj ąco)

RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

Edycja

Lista

Lista

(maksymalnie 5000 znaków ze spacjami)

(maksymalnie 3000 znaków ze spacjami)

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji 

Edycja

Wpływ projektu na polityk ęrówno ści szans i niedyskryminacji

Edycja

• Należy opisać, co będzie głównym celem projektu oraz w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM, Priorytetu (Priorytetów) i Działania (Działań). 
• Oprócz celu głównego projektu należy podać cele szczegółowe projektu. W punkcie tym należy również w szczególności uzasadnić konieczność realizacji projektu.

(maksymalnie 7000 znaków ze spacjami)
Edycja

Zgodno ść projektu z: projekty wynikaj ące z planów inwestycyjnych dla subregionów obj ętych OSI problemowymi, projektami wynikaj ącymi ze Strategii ZIT WOF; inne
(maksymalnie 5000 znaków ze spacjami)

…

… … … …

…

/* Województwo: wpisana warto ść stała. Powiat i gmina: Wybór z listy rozwijanej. T ERYT i PODREGION: przypisane automatycznie do gminy . 
Mozliwo ść wpisania wi ększej ilo ści gmin/ powiatów - wielokrotny wybór. SL zakłada w prowadzenie miejsca realizacji dla ka żdego z Partnerów 
odrębnie. Do rozwa żenia na etapie programowania formularza. */

Komplementarno ść - powi ązanie projektu z innymi projektami

nazwa zadania

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

opis działań 
planowanych 
do realizacji w 

/* walidacja przedziału 
czasowego wskaźnika 
rezultatu */



F Finanse EFRR EFS

G

G1

TAK

G2

TAK

G3

   TAK

   NIE DOTYCZY

G4

   TAK

   NIE DOTYCZY

G5

   TAK

   NIE DOTYCZY

G6

   TAK

G7

   TAK

G8

   TAK

G9

   TAK

G10

   TAK
G11 E-mail

Edycja

G12 Potwierd ź e-mail
Edycja

G13

   TAK

G14

G15

G16

   TAK

G17 Data zło żenia oświadczenia 

H

Załączniki składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie
LP Nazwa załącznika

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

……

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis

lista: TAK, NIE, NIE 
DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE 
DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE 
DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE 
DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE 
DOTYCZY

rok  -  m-c  -  dzień

Wyrażam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku aplikacyjnym na potrzeby Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w War szawie, Mazowieckiej Jednostki Wdra żania Programów Unijnych, Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w 
Warszawie, Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Go spodarczego Urz ędu m. st. Warszawy, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo wych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó żn. zm.)  

Data

** obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

* nie potrzebne skreślić

Wykaz załączników

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu**: TU NAZWA PARTNERA, TU IMIĘ I NAZWISKO OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/NYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W 
STOSUNKU DO PARTNERA PROJEKTU. 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji  dotyczącej  niniejszego wniosku  o dofinansowanie drogą  elektroniczną na podany poniżej  adres e-mail:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU (je śli 
dotyczy)Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o 

dofinansowanie.

Oświadczenia Wnioskodawcy

Występuje

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą się ubiegam, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego (Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej). 

Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko 
systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej  lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

[Pole opisowe z limitem 3000 znaków] 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: 

[Pole opisowe z limitem 1000 znaków] 

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy: 

Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach 
publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie  art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do 
środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego)/wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 
wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej  lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Oświadczam, że zobowiązuję się poddać kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niniejszego projektu w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli do dnia podpisania umowy o dofinansowanie została lub zostanie 
zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją niniejszego projektu, z zastosowaniem procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.



suma kontrolna

Numer wniosku o dofinansowanieNumer naboru Data wpływu

Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacjiData zatwierdzenia wniosku

Status wniosku

A Informacje o Projekcie

A1

A1.1

A2

A2.1

A3

A4

A5

A6.1 Od: 2014 (m-c i dzień) A6.2 Do: 2018

A7 Wartość ogółem /zł/ A8 Wydatki kwalifikowalne /zł/A9 Wnioskowane dofinansowanie /zł/A10 Wkład UE /zł A11
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

A12

A12.1

Wysokość udzielonej pomocy de 
minimis w przeciągu ostatnich trzech lat 
w Euro 500 000,00

A12.2

Wartość pomocy de minimis z wniosku 
w Euro (wartość z budżetu przeliczana 
kursem podanym w Regulaminie 
konkursu) 100 000,00

A12.3

Suma de minimis (dotychczas 
otrzymana + wartość de minimis z 
wniosku)

600 000,00

bez pomocy publicznej

A13 Rodzaj projektu pomoc publiczna

pomoc de minimis

A14
 Partnerstwo 

publicznoprywatne TAK NIE

A15 Powiązanie ze strategiami projekty realizowane w formule RIT

projekty realizowane w formule ZIT

A16 Typ projektu projekty realizowane w ramach wiązki projektów

A17 Pomoc publiczna

brak powiązania

A18 Projekt wiodący TAK strategia UE Morza Bałtyckiego

NIE
A19 Numer grupy projektów

NIE DOTYCZY

A20 Projekt partnerski TAK NIE NIE DOTYCZY
TAK - luka w finansowaniu

A21 Instrumenty finansowe TAK NIE TAK - zryczałtowana stawka

A22 Duży projekt TAK
NIE

Pole aktywne przy wybraniu 
wartości w polu A21 
wartości: TAK lub NIE. Dla 
wartości TAK: pole 
uzupełnianie nr SL z 

NIE

Pole wypełniane automatycznie z profilu 
konkursu

brak powiązania

projekty realizowane w formule RIT

bez pomocy publicznej

/* pola: A8:A12 pobieraj ą się odpowiednio 
tabeli zbiorczej EFRR */

% dofinansowania

#DZIEL/0! /* Walidacja pól A6 i A7 zgodnie z mo żliwo ścią 
wyboru okresu realizacji projektu w ramach 
RPO WM 2014 - 2020: w przypadku wpisania 
roku ni ższego ni ż 2013: wy świetla si ę tekst: 
Wpisana za niska warto ść. W przypadku 
wpisania roku wy ższego ni ż 2023, wyświetla 
się tekst: Wpisana za wysoka warto ść. */

Pomoc de minimis /* kontrola maksymanej pomocy de mimimis suma nie m oze przekroczy ć warto ści (200000 
EURO bądź 100 000  euro wg rozporz ądzenia).
A13: Warto ść w polu A13 okre ślana przez wnioskodawc ę na podstawie Za świadcze ń o 
otrzymanej pomocy de minimis wyra żonej w Euro. 
A14: Warto ść w polu A14 uzupełniania przez wnioskodawc ę na podstawie warto ści pomocy 
de minimis wynikaj ącej z wypełnianiego wniosku o dofinansowanie przeli czna z PLN na 
EURO kursem wskazanym w Regulaminie Konkursu. Pole A14 dotyczy tylko sytuacji, gdy 
warto ść pomocy de minimis w bud żecie projektu dotyczy wnioskodawcy jako odbiorcy 
pomocy. Pole A14 nie dotyczy sytuacji, gdy wnioskod awca pełni rol ę jedynie operatora 
pomocy de minimis.
A15: Pole stanowi sum ę pól: A13 i A14. Pole pomocnicze słu żące do oceny otrzymanej 
warto ści pomocy de minimis. */

Miejsce realizacji projektu, wielko ść przedsi ębioprstwa i rodzaj pragramu pomocowego

Pole wypełniane automatycznie z profilu Wnioskodawcy

Krótki opis projektu
Edycja

Planowany okres realizacji projektu

 /*  Pozycje A6 i A7 - wybór dokonywany z kalendarz a */ (m-c i dzień)

Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetow ej RPO WM 2014 - 2020
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Tytuł projektu
Edycja

Nazwa Wnioskodawcy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieck iego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Instytucja, w której wniosek zostanie zło żony
Pole wypełniane automatycznie z profilu konkursu

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

/* Przykład numeru wniosku - 
ustalony z MJWPU (konieczna 

zgodność z SL2014) */

RPMA.06.02.00-14-0070/15

WNIOSEK 
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo wieckiego na lata 2014-2020 

/* Pola administracyjne (nie są widoczne dla Wnioskodawcy) Miejsce tabeli - do ustalenia z IP */



B Informacje o Wnioskodawcy

B1 Wyliczenie wielko ści przedsi ębiorstwa

B1.1 Forma prawna

B1.2 Forma własno ści

B1.3 Przedsi ębiorstwo
TAK NIE

partnerskie
TAK

powi ązane
NIE

n-2 n-2 Udział [%] * n-2 n-1 n-2

B1.4 Zatrudnienie 23 23 20% 34 434 62

B1.5 Roczny obrót netto 233234 23323 25% 43445 45435 282510

B1.6 Bilans 42324 5454545 30% 435354 435435 2114042

B2 Numer Identyfikacji Podatkowej 

B3 REGON

B4 Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

PKD (wiod ący) TAK
B5 NIE

Częściowo
Możliwo ść odzyskania VAT 

B6

B7
Nazwa 

B7.1 Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.2 Kraj B7.3

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.4 Gmina B7.5
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.6 Miejscowo ść B7.7
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.8 Ulica B7.9
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.10 Nr telefonu (z num. kier.) B7.11
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

B7.12 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B7.13 Adres strony www (je śli dotyczy)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Przycisk "dodaj Partnera projektu"

B8

B8.1 Nazwa Partnera B8.2

Edycja

B8.3 Kraj B8.4

Edycja

B8.5 Gmina B8.6
Edycja

B8.7 Miejscowo ść B8.8
Edycja

B8.9 Ulica B8.10
Edycja

B8.11 Nr telefonu (z num. kier.) B8.12
Edycja

B8.13 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B8.14 Adres strony www (je śli dotyczy)
Edycja

B8.15 Partner wiod ący B8.16 REGON
NIE TAK NIE

Przycisk "dodaj jednostkę realizującą projekt"

Nr faksu (z num. kier.)
Edycja

Edycja

Edycja

lata
Partnerskie Powi ązane Razem

/* pole tekstowe - 3 litery lub cyfry wykorzystwane  później w 
szczegółowym bud żecie projektu */

Województwo
Edycja

Powiat

Edycja

Nr domu/ lokalu

/* Po dodaniu partnera formularz rozwija si ę w sposób wskazany poni żej. 
Możliwo ść dodania wielu Partnerów */

Dane teleadresowe Partnerów (je śli dotyczy)

Symbol Partnera
Edycja

Edycja

Kod pocztowy

Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Nr domu/ lokalu
Z profilu Wnioskodawcy

Nr faksu (z num. kier.)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Województwo
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Powiat
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Kod pocztowy

/* Walidacja: wymagany przedział 25%-50% */

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy

Dane teleadresowe Wnioskodawcy

2424 54554 454225

4242 23232 55485

n-1 n-1 n-1

34 434 555

NIE

TAK

Samodzielne
lata

/* Pozycje B1.1 i B1.2: Lista warto ści zgodna z rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sp rawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru pod miotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków,  ankiet i za świadcze ń, 
oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania słu żb statystyki publicznej z innymi organami prowadz ącymi urz ędowe rejestry 
i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz . U. z dnia 20 sierpnia 1999 r. z pó źn.zm.). */Lista wyboru

lata

/*Na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji w poniższej tabeli wylicza się wielkość przedsiębiorstwa, która pojawia się w 

automatycznym komentarzu. Pomaga to zwalidować informację wpisaną przez Wnioskodawcę w pozycji B1.1 */

lata

Lista wyboru /*Wybranie opcji TAK w polu B1.3 ma wpływ na wygl ąd poni ższej tabeli B1.4-B1.6 - pojawiaj ą się dodatkowo kolumny oznaczone jako 
partnerskie (mo że być kilka) i powi ązane (równie ż może być kilka) oraz kolumny sumuj ące: samodzielne + partnerskie + powi ązane.*/



B9

B9.1

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.2 NIP B9.3 Forma prawna
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.4 REGON B9.5 Forma własno ści
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.6 Kraj B9.7
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.8 Gmina B9.9
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.10 Miejscowo ść B9.11
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.12 Ulica B9.13
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.14 Nr telefonu (z num. kier.) B9.15
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

B9.16 Nr telefonu komórkowego (je śli dotyczy) B9.17 Adres strony www (je śli dotyczy)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

C Opis projektu

C1 Klasyfikacja projektu

C1.1 Zakres interwencji 

C1.1.1 dominuj ący
Kod Lista z kodem i opisem

C1.1.2 uzupełniaj ący

Kod Lista z kodem i opisem

C1.2 Forma finansowania

Kod Lista z kodem i opisem

C1.3 Typ obszaru

Kod Lista z kodem i opisem

C1.4 Terytorialne mechanizmy wdra żania

Kod Lista z kodem i opisem

C1.5 Temat uzupełniaj ący EFS (wył ącznie EFS)

Kod Lista z kodem i opisem

Rodzaj działalno ści gospodarczej

Lista z kodem i opisem

C1.6 Miejsce realizacji projektu

Województwo mazowieckie

Powiat (wybór z listy) -

Gmina (wybór z listy) -

TERYT (automat) -

PODREGION (pole automatyczne) -

C1.7 Realizacja projektu na terenie całego kraju

Projekt realizowany na terenie całego krajuTAK TAK NIE

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Województwo

Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Dane Jednostki Realizuj ącej Projekt /* Po dodaniu jednostki formularz rozwija si ę w sposób wskazany poni żej. */

/* Województwo: wpisana wartość stała. Powiat i gmina: Wybór z listy rozwijanej. TERYT i PODREGION: 
przypisane automatycznie do gminy. Mozliwość wpisania większej ilości gmin/ powiatów */
SL zakłada wprowadzenie miejsca realizacji dla każdego z Partnerów odrębnie. Do rozważenia na 

Powiat

Kod pocztowy

Nr domu/ lokalu

Nr faksu (z num. kier.)
Pole automatycznie wypełniane z profilu Wnioskodawcy/Edycja

Nazwa Jednostki Realizuj ącej Projekt 



C2

C2.1

C2.1.1

K M O K M O 

Nr

1

1. tekst lub 

wybór z listy 

rozwijanej

Nr

C2.1.2

C 3

Wskaż cel główny projektu (zgodny z metodologią SMART) i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO 

WM. 

Ogólny opis kwestii problemowych, które odnoszą się do danego obszaru, na którym realizowany będzie projekt (w tym odwołanie do 

dokumentów strategicznych o charakterze regionalnym lub lokalnym w zalezności od zasięgu projektu). 

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło danych do pomiaru wskaźnika

Źródło danych do pomiaru wskaźnika

Tekst

- Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując ich, uwzględniając podział K/M i kwestię zapewnienia 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Tekst

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem wartość liczbowa

Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem wartość liczbowa

tekst

 Grupy docelowe [tekst]

Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu - wskaż istotne cechy uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem 

Tekst

- Opisz, jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu 

- Opisz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu

tekst

tekst

Źródło danych do pomiaru wskaźnika tekst

Sposób pomiaru wskaźnika tekst

…

2. tekst lub 

wybór z listy 

rozwijanej

Sposób pomiaru wskaźnika tekst

Wskaźniki produktu

1

1. tekst lub 

wybór z listy 

rozwijanej

tekst

Źródło danych do pomiaru wskaźnika tekst

Sposób pomiaru wskaźnika tekst

…

2. tekst lub 

wybór z listy 

rozwijanej

Wskaźnik realizacji celu
Jednostka 
pomiaru

Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

Cel szczegółowy RPO WM   [lista rozwijana]

Wskaźniki rezultatu

- Wskaż cel szczegółowy RPO WM , do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu

- Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanego celu – ustal wskaźniki realizacji celu – wskaźniki rezultatu i produktu

- Określ jednostkę pomiaru wskaźników

- Określ wartość bazową wskaźnika rezultatu (stan wyjściowy projektu) i jego wartość docelową (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego

celu)

- Określ wartość docelową wskaźnika produktu, powiązanego ze wskaźnikiem rezultatu

- Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz 

częstotliwość pomiaru)

Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego
(maksymalnie ????? znaków)

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WM 2014 - 2020  [tekst]

Wskaźniki realizacji celu 



C 4 
-

-

-

C5

  Projekt jest komplementarny do innych projektów
TA
K

 NIE

C5.1 Projekt wraz z uzasadnieniem (maksymalnie 3000 znak ów ze spacjami)

D 

D.1 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

D.2 

-

-

1

…

D.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów [tekst]

lista rozwijana zgodnie z nazwami 
zadań w pkt D 1

tekst tekst

lista rozwijana zgodnie z nazwami 
zadań w pkt D 1

tekst tekst

Kwoty ryczałtowe [tekst] 

Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w projekcie i wskaż, których zadań dotyczą (zgodnie z tabelą w pkt D 1)

Wskaż wskaźniki produktu i rezultatu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz 

dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

Nr Nazwa zadania

Wskaźnik

Dokumenty 
potwierdzające 

realizację 
wskaźników

dla rozliczenia kwoty ryczałtowej

Nazwa Wartość

Szczegółowy opis zadania tekst

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania tekst

Trwałość  i wpływ rezultatów projektu [tekst]

[tekst]

Szczegółowy opis zadania tekst

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania tekst

… tekst

2. słownik  (lista rozwijana ze wskaźników 
wymienionych w punkcie C 2.1.1 ) słownik  (lista rozwijana z 

partnerów wymienionych w 
B 7.1)

… słownik  (lista rozwijana ze wskaźników 
wymienionych w punkcie C 2.1.1 )

/* W przypadku realizowania wskaźnika przez 
Partnera Wnioskodawca wybiera z listy Symboli 
wprowadzonych we wcześniejszej części wniosku. 
Dla wskaźnika realizowanego przez Wnioskodawcę - 
pole pozostaje puste. W przypadku realizacji jednego 
wskaźnika przez wielu Partnerów, wskaźnik należy 
powtórzyć i wprowadzić wartośc adekwatną dla 
każdego z Partneów. Umożliwi to eksportowanie do 
SL wskaźników odrębnie dla każdego z Partnerów */

1 tekst

1. słownik  (lista rozwijana ze wskaźników 
wymienionych w punkcie C 2.1.1)

W przypadku realizowania 
wskaźnika przez Partnera 
wnioskodawca wybiera z 

listy Symboli 
wprowadzonych we 
wcześniejszej części 

wniosku. Dla wskaźnika 
realizowane przez 
wnioskodawcę pole 
pozostaje puste. W 
przypadku realizacji 

jednego wskaźnika przez 
wielu Partnerów, wskaźnik 

nalezy powtórzyć i 
wprowadzić wartość 

adekwatną dla każdego z 

… słownik  (lista rozwijana ze wskaźników 
wymienionych w punkcie C 2.1.1)

Przypisz partnerów do zadań, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy)

Uzasadnij wybór partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)

Nr Nazwa zadania Wskaźnik realizacji celu 

Wartość 
ogółem 

wskaźnika 
dla zadania 

Partner realizujący 
zadanie (symbol 

partnera)

Opisz szczegółowo zadania, które będą realizowane w projekcie i uzasadnij potrzebę ich realizacji 

Wskaż zadanie/zadania, w którym/których będą prowadzone działania na rzecz wyrównywania szans płci w projekcie

Wskaż, w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

Przyporządkuj poszczególne zadania do odpowiednich wskaźników wskazanych w pkt C 2.1.1 wniosku (o ile dotyczy)

Wskaż wartość wskaźnika, która zostanie osiągnięta w ramach zadania

Opisz, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość i wpływ rezultatów projektu (o ile dotyczy)

Komplementarno ść - powi ązanie projektu z innymi projektami

Edycja

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I 
Zadania [tekst]

(maksymalnie ????? znaków)

Wskaż zadania, które będą realizowane w projekcie

zapobieganie

2.tekst tekst

sposób minimalizowanie

tekst tekst

… słownik  (lista rozwijana ze wskaźników rezultatu wymienionych w pkt 
C2.1.1)

sytuacja zapobieganie

1.tekst tekst

sposób minimalizowanie

tekst tekst

sytuacja

zapobieganie

2.tekst tekst

sposób minimalizowanie

tekst tekst

1. słownik  (lista rozwijana ze wskaźników rezultatu wymienionych w pkt 
C2.1.1)

sytuacja zapobieganie

1.tekst tekst

sposób minimalizowanie

tekst tekst

sytuacja

Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł) [tekst]

Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu 

wskazanych w pkt C 2.1.1 wniosku 

Wskaż, w jaki sposób zidentyfikujesz wystąpienie takich sytuacji (zajścia ryzyka)

Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

Wskaźniki rezultatu

Sytuacja, której wystąpienie może 
uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźnika rezultatu oraz sposób 
identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka

Opis działań, które zostaną podjęte w celu 
uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka 

(zapobieganie) oraz w przypadku 
wystąpienia sytuacji ryzyka 

(minimalizowanie)



D.4 

D.5

E Szczegółowy budżet projektu

F

F1

TAK

F2

TAK

F3

   TAK

   NIE DOTYCZY
F4

   TAK

F5    NIE DOTYCZY

   TAK

   NIE DOTYCZY
F6

   TAK

F7

   TAK

F8

F9
   TAK

F10

   TAK

Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej  lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą się ubiegam, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego (Dotyczy wyłącznie projektów objętych 
zasadami pomocy publicznej). 

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym 

z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego)/wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania 
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej  lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Oświadczam, że zobowiązuję się poddać kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niniejszego projektu w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli do dnia 
podpisania umowy o dofinansowanie została lub zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją niniejszego projektu, z zastosowaniem procedur przewidzianych ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o 

dofinansowanie.

Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie 
z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono 
wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania 
dofinansowania na podstawie  art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu

Wskaż instytucje, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów

tekst

Sposób zarządzania projektem [tekst]

Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany, w tym wskaż, w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniona zostanie zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn

tekst

Oświadczenia Wnioskodawcy

tekst

Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów [tekst]

Opisz potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów, w tym uzasadnij dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do realizacji projektu, 

uwzględniając dotychczasową działalność wnioskodawcy i partnerów prowadzoną: 

1)   w obszarze wsparcia projektu, 

2)   na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 

3)   na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.   

Wskaż, czy wnioskodawca i partnerzy są zdolni do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu i jakie zasoby finansowe wniesie do projektu projektodawca 

i partnerzy 

tekst

Opisz potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskaż kluczowe osoby, które zaangażujesz do 

realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie)

tekst

Opisz potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu



F11

F12

   TAK

E-mail
F13 Edycja

Potwierd ź e-mail
Edycja

F14    TAK

F15

F16

F17

   TAK

Data zło żenia o świadczenia 

G

Załączniki składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie
LP Nazwa zał ącznika

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

……

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z 
informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW 

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy: 

[Pole opisowe z limitem 1000 znaków] 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji  dotyczącej  niniejszego wniosku  o dofinansowanie drogą  elektroniczną na podany poniżej  adres e-mail:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

[Pole opisowe z limitem 3000 znaków] 

lista: TAK, NIE, NIE DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE DOTYCZY

Wyrażam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wnios ku aplikacyjnym na potrzeby Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawi e, Mazowieckiej Jednostki Wdra żania Programów
Unijnych, Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Warszawie, Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urz ędu m. st. Warszawy, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U . z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z pó żn. zm.)  

Data

rok  -  m-c  -  dzień

Występuje

lista: TAK, NIE, NIE DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE DOTYCZY

lista: TAK, NIE, NIE DOTYCZY

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu**: TU NAZWA PARTNERA, TU IMIĘ I NAZWISKO OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/NYCH DO 
PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W STOSUNKU DO PARTNERA PROJEKTU. 

* nie potrzebne skreślić

** obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wnioskuję/nie wnioskuję* o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: 
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0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 1 –
[Kwota ryczałtowa 1]

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

… [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

… [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2 0,00 zł 0,00 zł

… [stawka jednostkowa] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

… [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0% 0%

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L.p.

…

Harmonogram realizacji projektu

tekst

[tekst]

Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis [tekst]

tekst

Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych 
pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne)

Uzasadnienie dla częściowej kwalifikowalności VAT [tekst]

Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe 
przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł) [tekst]

Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE [tekst] 

[tekst]

Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub PO [tekst]

Uzasadnienie dla cross-financing’u [tekst]

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich 
opłatach pobieranych od uczestników [tekst]

Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu [tekst]

[tekst]

Uzasadnienie kosztów: 

[tekst]

[tekst]

[tekst]

Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT/częściowo zawierającymi VAT [combo-box ‘zawierającymi’ – 
‘niezawierającymi’ – ‘częściowo zawierającymi] – OSOBNE OŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO Z PARTNERÓW

[tekst]

[tekst]

0,00 zł

Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis

[tekst]

0,00 zł

Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie [tekst]

Wydatki objęte pomocą publiczną 

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w tym wkład prywatny 0,00 zł

0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (E1.2)

0,00 zł
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0,00 zł
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)

0,00 zł

2014

W
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/
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)

K
a
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g
o
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a

0,00 zł

w tym wkład  prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł0,00 zł

Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00 zł

Dochód [w rozumieniu art. 61 rozporządzenia CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego]

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (E1.1)

0,00 zł

0,00 zł

0%

Wkład własny (E1.3)

 jako % kosztów bezpośrednich (6.1.2/6.1.1) [lista rozwijalna] 0%

Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych [tekst]

2018

RAZEM
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KOSZTY OGÓŁEM (E1)
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0,00 zł

j.m.

0,00 zł

E. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa wydatku
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Rok

Kwartał
Miesiąc 
(pierwsze 12 

miesięcy 

realizacji)

Zadanie 1 – 

[tekst] [Kwota 

ryczałtowa 1]

Etap I -

Etap II - 

…

Zadanie 2 – 

[tekst]

Etap I -

Etap II - 

…

VII. Harmonogram realizacji projektu



Kategoria wydatku 2014 2015 2016 2017 2018 Ogółem Kwalifik.

F1 Koszty ogółem (F1.1 + 
F1.2)

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F1.1 Koszty bezpośrednie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 1 [Kwota ryczałtowa 1] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2 [tekst] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F1.2 Koszty pośrednie (ryczałt) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

    jako % kosztów bezpośrednich 

(5.1.2/5.1.1)
0,00%

F2 Kwoty ryczałtowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

    jako % wartości projektu 

ogółem (5.2/5.1)
0,00% 0,00%

F3 Stawki jednostkowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

    jako % wartości projektu 

ogółem (5.3/5.1)
0,00%

0,00 zł 0,00 zł

0,00%

0,00 zł 0,00 zł

0,00%

0,00 zł 0,00 zł

0,00%

0,00 zł 0,00 zł

0,00%

0,00 zł 0,00 zł

0,00%

F9 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F9.1 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

   5.9.2 w tym wkład  

prywatny wymagany 

przepisami pomocy 

publicznej

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F10 Dochód
[w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia CPR;
nie dotyczy dochodu 
incydentalnego]

F11 Wnioskowane 
dofinansowanie [F1 – F9 – 

F10]

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F11.1 W tym budżet 
państwa

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

F12 Koszt przypadający 
na jednego uczestnika

F13 Koszt przypadający 
na jeden podmiot objęty 
wsparciem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

    jako % wartości projektu ogółem (5.7/5.1)

F8 Wydatki poniesione poza terytorium UE
    jako % wartości projektu ogółem (5.8/5.1)

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

    jako % wartości projektu ogółem (5.4/5.1)

F5 Zadania zlecone w kosztach ogółem
    jako % wartości projektu ogółem (5.5/5.1)

F6 Środki trwałe w kosztach ogółem 
    jako % wartości projektu ogółem (5.6/5.1)

F7 Cross-financing w kosztach ogółem

F. BUDŻET PROJEKTU

F4 Personel projektu w kosztach ogółem



Lp. zadanie Lp. wydatek
Wydatki

(max 100 znaków)
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2014 2015 2016 2017 Razem

Pomoc 

publiczna/bez 

pomocy 

publicznej

Kategoria kosztów

suma na 

wszystkie 

lata 

poszczególny

T3 x % z 

'Dane 

Podstawo

we'

robocza
koszty 

pracy

Zadanie 1 (nazwa) 1

1 Wydatek 1 TAK 23% NIE 777 777,00 77 777,00 444 444,00 66 666,00 1 366 664,00 Brak pomocy wartości niematerialne i prawne

1680996,72 0 0 510,92 0

2 Wydatek 1- Vat NIE 23% NIE 178 888,71 17 888,71 102 222,12 15 333,18 0,00 314 332,72 Brak pomocy wartości niematerialne i prawne

1680996,72 0 0 0

3 Wydatek 3 TAK 4% TAK 500,00 600,00 700,00 8,00 1 808,00

Art. 14 

Regionalna 

pomoc 

inwestycyjna 

(Rozporządzen

zakup usług

5331,46154 2932,304 1 0

4 Wydatek 3- Vat TAK 4% TAK 19,23 23,08 26,92 0,31 0,00 69,54

Art. 14 

Regionalna 

pomoc 

inwestycyjna 

(Rozporządzen

ie w sprawie 

zakup usług

5331,46154 2932,304 1 0

5 Wydatek 5 TAK 4% TAK 123,00 123,00 123,00 123,00 492,00

Art. 14 

Regionalna 

pomoc 

inwestycyjna 

(Rozporządzen

zakup usług

5331,46154 2932,304 1 0

6 Wydatek 5- Vat TAK 4% TAK 4,73 4,73 4,73 4,73 0,00 18,92

Art. 14 

Regionalna 

pomoc 

inwestycyjna 

zakup usług

5331,46154 2932,304 1 0

Zadanie 2 (nazwa) 2

1 Wydatek 1 TAK 23% NIE 777 777,00 77 777,00 444 444,00 66 666,00 1 366 664,00 Brak pomocy koszty pracy

Max % 
dofinansowania  
dla Bemeficjenta

Lata 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Brak pomocy 956 665,71 95 665,71 546 666,12 81 999,18 0,00 80% 765 333 76 533 437 333 65 599 0 0 0 0 1 344 797

Art. 14 Regionalna pomoc 
inwestycyjna (Rozporządzenie w 
sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych)

1 030,62 1 257,00 1 360,85 642,23 0,00 567 691 748 353 0 0 0 0

2 360

koszty pracy 127,73 127,73 127,73 127,73 0,00 70 70 70 70 0 281
zakup/wytworzenie środka 

trwałego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0

zakup wartości niematerialnej i 

prawnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0

zakup wyposażenia 127,73 127,73 127,73 127,73 0,00 70 70 70 70 0 281

zakup usług 769,96 873,81 977,65 259,04 0,00 423 481 538 142 0 1 584

inne 5,19 127,73 127,73 127,73 0,00 3 70 70 70 0 214

Art. 14 Regionalna pomoc 
inwestycyjna (Rozporządzenie w 
sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koszty pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zakup/wytworzenie środka 

trwałego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup wartości niematerialnej i 

prawnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa źródła 

finansowania 

wydatków
Wysokość dofinansowania 
w tym:
Budżet państwa - 
dofinansowanie
Środki wspólnotowe
Wysokość środków 
wspólnotowych z 
uwzględnieniem luki 
finansowej (stawki 
ryczałtowe)
Krajowe środki publiczne, 
w tym:
budżet państwa
budżet jednostek 
samorządu terytorialnego

inne krajowe środki 
publiczne, w tym:
Fundusz Pracy
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
inne
Prywatne
Suma

w tym EBI

1 930,81

2 359,88

Tabela nr 3

4 290,69

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Wydatki Kwalifikowalne

55%

TABELA widoczna tylko dla IP

kwota dofinansowania
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4 290,69

1 930,81

2 359,88

Wydatki ogółem



20.1

Czy można 

edytować ?
Uwagi

Czy można 

edytować ?
Uwagi

Informacje ogólne Tak
Informacje w tym bloku 

dotyczą całego 
projektu.

Nie

Widoczne są dane 
uzupełnione z poziomu 

zakładki Projekt 
ogółem.

Klasyfikacja projektu Tak
Informacje w tym bloku 

dotyczą całego 
projektu.

Nie

Widoczne są dane 
uzupełnione z poziomu 

zakładki Projekt 
ogółem.

Zakres rzeczowo-
finansowy/

Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowo-

finansowy/

Zakres finansowy

Miejsce realizacji 
projektu

Nie

Widoczna jest suma 
danych z zakładek 
partnerów (dane są 

prezentowane w 
rozbiciu na partnerów 

projektu).

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.

Informacje o 
beneficjencie

Nie

Widoczne są dane 
beneficjenta 

oznaczonego jako 
Partner wiodący.

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.

Źródła finansowania 
projektu

Nie

Widoczna jest suma 
(dane zagregowane) 
danych z zakładek 

partnerów.

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.

Lista mierzalnych 
wskaźników projektu

Nie

Widoczna jest suma 
(dane zagregowane) 
danych z zakładek 

partnerów.

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.

W przypadku projektu partnerskiego, tj. gdy w procesie rejestracji umowy/decyzji o dofinansowaniu w 
polu Projekt partnerski  wskazano wartość zaznaczony System prezentuje kartę Umowy/decyzji o 
dofinansowaniu  w układzie 3 zakładek: Projekt ogółem , Partner 1  oraz Partner 2 . 
W ramach każdej z zakładek widoczne są wszystkie pola karty Umowy/ decyzji o dofinansowaniu 
jednakże zmianie ulega możliwość edycji pól w ramach poszczególnych bloków karty. Część informacji – 
wspólną dla całego projektu – użytkownik wprowadza na zakładce Projekt ogółem  (z poziomu zakładki 
partnera te informacje będą widoczne, ale nie edytowalne). Pozostałe informacje – odpowiadające 
danemu partnerowi – użytkownik wprowadza na zakładce dla danego partnera. 
System tworzy automatycznie 2 zakładki dotyczące partnerów projektu partnerskiego (tj. zakładki 
Partner 1  oraz Partner 2 ), umożliwiając ponadto dodanie większej liczby partnerów poprzez funkcję 
Dodaj partnera.  Dodanie partnera powoduje pojawienie się kolejnej zakładki Partner [kolejny wolny 
numer partnera] , w ramach której widoczna jest cała karta umowy/ decyzji o dofinansowaniu , w której 
Użytkownik wprowadza wartości odpowiadające danemu partnerowi w projekcie. 

Nazwa Bloku/ 

zakładki/ tabeli/pola

zakładka Projekt ogółem zakładka Partner

Tak
Informacje w tym bloku 

dotyczą całego 
projektu.

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.

Nie

Widoczna jest suma 
(dane zagregowane) 
danych z zakładek 

partnerów.

Tak
Informacje w tej tabeli 

dotyczą danego 
partnera.


