Załącznik nr 3. Wzór wniosku o dofinansowanie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

I oś priorytetowa
Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Publiczny internet dla każdego

sierpień 2019 r.

1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie
Rodzaj zgłoszenia

<Zgłoszenie>

Numer wniosku o dofinansowanie

-

Data wpływu

-

Data rozpoczęcia weryfikacji

-

Data zakończenia weryfikacji

-

Data zatwierdzenia wniosku

-

Status wniosku

-

2. Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny
Oś priorytetowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Poddziałanie

Nie dotyczy

Numer naboru

POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19

Nazwa instytucji zawierającej umowę o
dofinansowanie / wydającej decyzję

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za
weryfikację wniosków o płatność

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tytuł projektu

<tekst> 200 znaków

Krótki opis projektu

<tekst> 2000 znaków

Rodzaj projektu

Konkursowy

Okres realizacji projektu

od

RRRR-MM-DD

do

RRRR-MM-DD

Duży projekt

Nie

Partnerstwo publiczno-prywatne
Typ projektu

Nie
-

Grupa projektów

Nie

Powiązanie ze strategiami

Brak powiązań

3. Miejsce realizacji projektu
Beneficjent1:
Projekt realizowany na terenie całego
kraju

Nie

Województwo

Powiat

Gmina

1

na potrzeby niniejszego dokumentu, ilekroć mowa jest o „Beneficjencie” rozumie się przez to również „Wnioskodawcę” (zdefiniowanego w art.
2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020).
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4. Klasyfikacja projektu
Zakres interwencji (dominujący)

TIK: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30
Mbps)

Zakres interwencji (uzupełniający)
Forma finansowania
Typ obszaru realizacji

Nie dotyczy
Dotacja bezzwrotna
Nie dotyczy

Rodzaj działalności gospodarczej

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna.

PKD projektu

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Temat uzupełniający

-

5. Informacje o Beneficjencie
Nazwa Beneficjenta

<tekst> 250 znaków

Krótki opis Beneficjenta

<tekst> 700 znaków

Partner wiodący

Tak
wspólnoty samorządowe

Forma prawna Beneficjenta

Forma własności
NIP
REGON
PKD lub EKD podstawowej działalności
Możliwość odzyskania VAT

Jednostki samorządu terytorialnego.
<10 znaków>
<14 znaków>
8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Nie

Okres trwałości projektu

5 lat

Numer wpisu do rejestru UKE

<maks. 50 znaków>

Adres siedziby

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

<lista wyboru>

<lista wyboru>

<pole tekstowe>

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

<lista wyboru>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

taki sam jak adres siedziby

Adres korespondencyjny

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

<lista wyboru>

<lista wyboru>

<pole tekstowe>

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

<lista wyboru>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>
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Osoby upoważnione do kontaktu

Imię

Nazwisko

Stanowisko

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

Adres e-mail

Telefon

Faks

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<pole tekstowe>

<+> możliwość dodania 1 dodatkowej osoby

6. Partnerzy
Projekt partnerski

Nie

7. Podmioty upoważnione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków w projekcie
Beneficjent upoważnił inne podmioty do
ponoszenia wydatków w projekcie

Nie

8. Lista mierzalnych wskaźników projektu
Beneficjent:
Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba utworzonych węzłów dostępowych

szt.

02

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

szt.
szt.
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do
internetu – hotspotów

szt.

<Wartość nie może wynosić
„0”>

Jednostka miary

Wartość
bazowa

szt.

0

szt.

0

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Wartość
docelowa

Wskaźniki specyficzne dla projektu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Jednostka miary

Wartość
bazowa

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

2

Wskaźnik techniczny, nie do edycji.
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Wartość
docelowa

9. Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Pomoc publiczna

Nie

10. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu
1303/2013
Zgodność z zasadami horyzontalnymi - wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju.
<tekst> 2000 znaków
Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami.
<tekst> 2000 znaków
Zgodność z zasadami horyzontalnymi - zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
<tekst> 2000 znaków

11. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe

Nie

12. Projekt generujący dochód
Projekt generujący dochód

Nie

Luka w finansowaniu (%)

-

Wartość wydatków kwalifikowanych
przed uwzględnieniem dochodu

-

Wartość generowanego dochodu

-

13. Opis sposobu zachowania trwałości projektu
<tekst> 4000 znaków
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14. Zakres finansowy
WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE
Kategoria kosztów

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii

Charakter
wsparcia

Cena
jednostkowa

Liczba
jednostek

Razem
Stawka VAT

Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie

Zadanie 1
<lista wyboru>

<lista wyboru>

+ dodaj kolejną kategorię
Suma
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone, w tym:
Beneficjent -

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO
Rodzaj ryczałtu

Nazwa ryczałtu

Kwota ryczałtowa

Publiczny internet dla każdego

Informacje dotyczące ryczałtu

Charakter
wsparcia

Razem
Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowane

Dofinansowanie

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo

OGÓŁEM WYDATKI
Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowane

Dofinansowanie

Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowane

Dofinansowanie

Ogółem w projekcie
w ramach zadań
Zadanie
Zadanie 1
Budowa publicznych punktów dostępu do internetu („hotspotów”).
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Suma
w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów

Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

Suma
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom
Kategoria kosztów podlegająca limitom

Suma

15. Montaż finansowy
Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie

Procent dofinansowania

w tym bez pomocy publicznej
w tym pomoc publiczna
w tym pomoc de minimis
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Wkład UE

Procent dofinansowania UE

Wkład własny

16. Źródła finansowania wydatków (w PLN)
Beneficjent:
Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w tym:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
- inne krajowe środki publiczne
Prywatne
Suma
- w tym EBI

17. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT
Kategoria

Ogółem

Wydatki kwalifikowane
- w tym VAT
Wydatki niekwalifikowane
Wydatki ogółem
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Załączniki:
1.

Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

2.

Pełnomocnictwo/upoważnienie poświadczone notarialnie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania
wniosku (jeśli dotyczy).
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Deklaracja Wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”.
1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (nie dot. p. 21 Deklaracji
Wnioskodawcy).
2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego
finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków
publicznych (wspólnotowych lub krajowych)
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi
zamówień publicznych.
4. Oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie
jest prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych zobowiązań niż
podatkowe, nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
5. Oświadczam, że nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT. Jednocześnie
zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki
umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
6. Zobowiązuję się do zapewnienia środków finansowych zabezpieczających płynną i terminową realizację projektu
przedstawionego w niniejszym wniosku, w tym zapewnienie trwałości.
7. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres trwałości (trwałość operacji rozumiana
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
8. Oświadczam, że nie podlegam, a także że partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869),
− 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. 2012 r. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).
9. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
10. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest/będzie zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego (dotyczy
sytuacji, gdy Wnioskodawca oczekuje na wydanie decyzji).
11. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy dla planowanego projektu
(w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego).
12. Oświadczam, iż projekt zrealizowany będzie zgodnie z wymogami określonymi w załączniku „Wymagania dla WiFi”.
13. Oświadczam, iż możliwość korzystania z punktów dostępu do internetu („hotspotów”) będzie miała miejsce w miejscach
publicznych.
14. Oświadczam, że projekt:
 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z póżn. zm) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar
Natura 2000, a także projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objętych
Aneksem I albo II do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzw. dyrektywa OOŚ), ani przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub
projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem I do dyrektywy OOŚ;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
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15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

środowisko (Dz. U. 2016, poz.71 z późn.zm.) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane
lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Aneksem II do dyrektywy OOŚ;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.
Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję
Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z
zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.
Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady.
Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z warunkami umowy o dofinansowanie, której wzór został opublikowany wraz
z ogłoszeniem konkursu.
Oświadczam, że najpóźniej przed zawarciem umowy o dofinansowanie dostarczę zaświadczenie o wpisie do rejestru
jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Zobowiązuję się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.), przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
Oświadczam, że w ramach projektu nie będą finansowane w całości lub w części nałożone na mnie przez podmioty publiczne
zobowiązania lub obowiązki, inne niż wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie, w szczególności obowiązki lub
zobowiązania, o których mowa w art. 43a lub art. 115 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).
 Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania formy i sposobu komunikacji, w tym wzywania do uzupełniania
lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów,
wskazanych w § 6 Regulaminu konkursu.

data

podpis Wnioskodawcy
Dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym3

3 zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ), równoważnym
pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem:
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)
wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako
adres do kontaktu.
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