MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

II ETAP
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

6. Oś Priorytetowa:
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1:
Paszport do eksportu

Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu*
Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu*
* Rubryka wypełniana przez instytucję przyjmującą wniosek o dofinansowanie.

I.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1.Tytuł projektu

Przygotowany w ramach Działania 6.1 Plan rozwoju
eksportu został pozytywnie zweryfikowany w Regionalnej
Instytucji Finansującej,
Przygotowany w ramach Działania 6.1 Plan rozwoju
eksportu zawiera rekomendację rozwoju przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy poprzez rozwój działalności eksportowej
1.a. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 



2. Identyfikacja rodzaju interwencji

Program Operacyjny
Oś Priorytetowa

Innowacyjna Gospodarka
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie

6.1 Paszport do eksportu

3. Klasyfikacja projektu

Kod

Nazwa

Temat priorytetowy

05

Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma finansowania

01

Pomoc bezzwrotna

Obszar realizacji interwencji

00

Nie dotyczy

Dział gospodarki

4. Typ projektu
Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia
1083/2006

TAK 

NIE 

5. Planowany cross-financing

TAK 

NIE 

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
6. Forma prawna prowadzonej działalności
Nazwa formy prawnej
7. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy
NIP (w przypadku spółki cywilnej podać NIP
spółki oraz NIPy i nazwiska wszystkich
wspólników)
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Numer REGON
Numer w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
c) innym rejestrze (podać nazwę)

Data rejestracji działalności
Kod PKD lub EKD podstawowej
działalności
Kod PKD lub EKD działalności, której dotyczy
projekt
Adres siedziby:
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Adres korespondencyjny (podać jeśli inny niż adres siedziby):
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
8. Status Wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca jest przedsiębiorcą:

 mikro

 małym

 średnim

9. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
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III. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
10. Charakterystyka planowanej działalności eksportowej
a) Opis produktów / usług Wnioskodawcy wskazanych w Planie rozwoju eksportu jako przedmiot
eksportu pod kątem zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych
b) Zidentyfikowane potrzeby i rekomendacje wynikające z Planu rozwoju eksportu dla rozwoju
działalności eksportowej oraz założenia dla planowanej działalności eksportowej w wybranych
krajach
c) Sposób wejścia na wybrane rynki

d) Planowany wzrost eksportu w wyniku realizacji projektu

IV. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE
11. Działania realizowane w ramach projektu
a) Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy



Rynek docelowy
b) Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą



Rynek docelowy
c) Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych



Rynek docelowy
d) Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub
usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
Rynek docelowy
e) Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności
eksportowej
Rynek docelowy
f) Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych
rynkach docelowych
Rynek docelowy
Zakres wskazanych wyżej działań jest
zbieżny z zakresem działań wskazanych w
Planie Rozwoju Eksportu
12. Lokalizacja projektu
Województwo
Powiat

Gmina

 TAK

Miejscowość







 NIE

Kod pocztowy
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Projekt realizowany na terenie całego kraju
Projekt realizowany poza terytorium RP

TAK

NIE 

TAK 

NIE 

13. Cel projektu
a) Ogólny cel projektu i jego związek z celem Działania 6.1 PO IG

b) Cel projektu na poziomie produktu

c) Cel projektu na poziomie rezultatu

14. Opis projektu

15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźnik produktu j.m. 2010
2011
2012
2013
Liczba rynków
szt.
docelowych objętych
projektem1
Liczba
szt.
wykorzystanych
działań2

Wskaźnik rezultatu

j.m.

20…
20…
20…

2015

RAZEM

Wartość wskaźnika

Rok
20…

2014

Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa

1

Wymieniony wskaźnik produktu jest obligatoryjny dla wszystkich rodzajów działań realizowanych w ramach
projektu
2
Wymieniony wskaźnik produktu jest obligatoryjny dla wszystkich rodzajów działań realizowanych w ramach
projektu
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16. Uzasadnienie projektu
a) Uzasadnienie wyboru rynków docelowych

b) Uzasadnienie wyboru działań do realizacji w ramach projektu

c) Uzasadnienie wysokości przewidywanego budżetu projektu / uzasadnienie kalkulacji dla
kosztów zaplanowanych w ramach projektu

17. Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
Planowany termin zakończenia realizacji projektu

18. Przebieg rzeczowo-finansowy realizacji projektu
Etap

Okres
realizacji
<dd.mm.rr
rr –
dd.mm.rrrr
>

Kategorie wydatków

Kod działań3

Kod
kategorii
wydatków4

 NETTO
Wydatki
całkowite

 BRUTTO
Wydatki
kwalifikowalne

Opis
wydatków

1
Razem
2
Razem
(...)
Razem
Razem wydatki na projekt
19. Plan finansowy projektu
Nr Kwartału/Rok
Całkowite

Wydatki (w PLN)
Kwalifikowalne

Niekwalifikowalne

_ kwartał 20__r.
_ kwartał 20__r.
3

Kody właściwe dla poszczególnych działań podane są w Instrukcji wypełnienia wniosku

4

Kody właściwe dla poszczególnych kategorii wydatków podane są w Instrukcji wypełnienia wniosku
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(…)
Razem:
20. Źródła finansowania projektu
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w tym:
- Własne
- Współinwestora
- Kredyt ze środków EBI5
- Inne (podać jakie)

21. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)
Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
- w tym podatek VAT
Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)
- w tym podatek VAT
Wnioskowana kwota dofinansowania (w PLN)
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania
6.1 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych
(wnioskowany udział dofinansowania w %)
22. Powiązanie projektu z innymi projektami
realizowanymi przez Wnioskodawcę w ramach NSRO 6
2007-2013

Dotyczy 

Nie dotyczy 

TAK 

NIE 

23. Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę

Kwota pomocy de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy
wniosek (w PLN)
Kwota pomocy publicznej innej niż de minimis otrzymana w
odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN)
Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana przez
Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat
kalendarzowych (w EUR)
V. ZAŁĄCZNIKI
1. Wersja elektroniczna wniosku zapisana na nośniku informatycznym;
2. Kopia dokumentu rejestrowego (odpis z KRS lub EDG) zawierającego dane aktualne na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie w RIF. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka
5
6

Europejski Bank Inwestycyjny
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
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cywilna, należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych (odpisów z EDG), zawierających
dane aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w RIF, dla wszystkich
wspólników. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji, należy
załączyć kopię umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo kopię statutu spółki
akcyjnej (treść umowy/statutu musi być aktualna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
w RIF; dokumenty te muszą być sporządzone w formie notarialnej, zgodnie z wymogami
stawianymi przez Kodeks Spółek Handlowych). W każdym z opisanych wariantów,
obowiązuje potwierdzenie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym”;
3. Oświadczenie wnioskodawczy albo kopie zaświadczeń o otrzymanej przez wnioskodawcę
pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia w RIF wniosku o dofinansowanie (w EUR i PLN).
Oświadczenie lub kopie zaświadczeń należy załączyć, jeżeli we wskazanym okresie
wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis, którą wykazał w pkt 23 wniosku;
4. Oświadczenie wnioskodawcy albo kopię zaświadczeń o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej przez wnioskodawcę w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis. Oświadczenie albo kopie zaświadczeń należy załączyć, jeżeli wnioskodawca
otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą;
5. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem
wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy
wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.
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VI. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
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, iż posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
4. Oświadczam, iż nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego.
5. Oświadczam, że7:
□

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie
kosztu podatku VAT w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w
ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu
zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją
przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

□

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w
przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w
ramach projektu podatku VAT.

□

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z
realizacją działań objętych wnioskiem.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
7. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków
i innych należności publicznoprawnych.
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
9. Oświadczam, że w wyniku realizacji projektu w ramach I etapu przygotowałem Plan rozwoju
eksportu, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji w RIF.
10. Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”
na wdrożenie Planu rozwoju eksportu (Etap II).
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 , z późn. zm.).
12. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, lub Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną
instytucję lub jednostkę organizacyjną.
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Zaznaczyć właściwy kwadrat
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13. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny, przeprowadzanej
przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną
uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
14. Oświadczam, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

..................................
data

…................................................................................
podpisy i pieczątki Wnioskodawcy
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