WZÓR
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA
NA WDROŻENIE CSR
SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY – NABÓR III

I. Informacje ogólne o projekcie
1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia

_ _ _ - _ / _ - SPPW/3

1.2 Data złożenia w generatorze
1.3 Sposób poświadczania wniosku

oświadczenie o złożeniu wniosku
przez platformę ePUAP

1.4 Tytuł projektu
Obszar 1. Środowisko naturalne
1.5 Obszar CSR

Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa
Obszar 3. Zaangażowanie społeczne

II. Informacje o Wnioskodawcy
2.1 Nazwa Wnioskodawcy
2.2 Dane rejestrowe
2.2.1 Numer w KRS
2.2.2 NIP
2.2.3 REGON
spółka akcyjna
spółka komandytowo-akcyjna
2.2.4 Forma prawna prowadzenia
działalności gospodarczej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka jawna
spółka komandytowa
spółka partnerska
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stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców
KRS
fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
spółka cywilna
inna:

.

produkcja
2.2.5 Rodzaj działalności

handel
usługi

2.2.6 Kod PKD
działalności podstawowej
działalności, której dotyczy wniosek
2.2.7 Status Wnioskodawcy1 zgodnie z
warunkami określonymi w załączniku I
do rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 9.08.2008, str.3)
2.2.8 Data rozpoczęcia działalności
gospodarczej
2.3 Dane kontaktowe

mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca

2.3.1 Adres siedziby (w przypadku osoby fizycznej – adres zamieszkania)
ulica
nr budynku/lokalu
miejscowość
kod pocztowy
Zaznaczyć właściwy punkt.
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR.
W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej
progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje
tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych.
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte, dane, które mają
zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku
obrachunkowego.
1
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poczta
województwo
2.3.2 Adres korespondencyjny
ulica
nr budynku/lokalu
miejscowość
kod pocztowy
poczta
województwo
2.3.3 Telefon
2.3.4 Fax
2.3.5 E-mail
2.3.6 Strona www
2.3.7 Osoba do kontaktu
imię
nazwisko
stanowisko
telefon
e-mail
2.4 Charakterystyka Wnioskodawcy
2.4.1 Opis działalności
2.4.2 Potencjał Wnioskodawcy

miasto/gmina
powiat
województwo
2.4.3 Zasięg prowadzonej działalności

kilka województw
Polska
Europa

świat
2.4.4 Uzasadnienie, w jaki sposób został określony zasięg prowadzonej działalności
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III. Szczegółowe informacje o projekcie
3.1 Termin realizacji projektu
data rozpoczęcia projektu
data zakończenia projektu
3.2 Czy firma posiada strategię CSR?

TAK

NIE
3.3 Opis działań zawartych w strategii CSR (jeśli dotyczy)
3.4 Szczegółowy opis projektu
3.4.1 Cele projektu
3.4.2 Opis działań (w tym ich zakres)
3.4.3 Oczekiwane rezultaty (w tym zasięg rezultatów)
3.4.4 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
3.4.4.1 Znaczenie projektu dla przedsiębiorstwa
3.4.4.2 Znaczenie projektu dla otoczenia przedsiębiorstwa
3.4.5 Ryzyka projektu
3.5 Wskaźniki projektu
3.5.1 Opis wskaźników produktu i rezultatu
3.5.2 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu
nazwa wskaźnika

jednostka miary

wartość bazowa

wartość docelowa

3.6 Trwałość projektu
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IV. Budżet projektu
4.1.1 Wydatki w działaniach
Grupa
wydatków

Wydatki
całkowite

Wydatki
kwalifikowalne

Wydatki
niekwalifikowalne

Działanie 1: (nazwa działania)
rodzaj wydatku
rodzaj wydatku
…
Działanie 2: (nazwa działania)
rodzaj wydatku
rodzaj wydatku
…
Suma:
4.1.2 Wydatki inwestycyjne
4.1.3 Udział wydatków inwestycyjnych (%)
4.1.4 Wielkość wsparcia (%)
4.1.5 Wnioskowana kwota wsparcia
4.1.6 Wkład własny
w tym:
środki własne
środki z innych źródeł
4.1.7 Źródło finansowania wkładu własnego (jeśli dotyczy)
4.2 Uzasadnienie wydatków

V. Oświadczenia i podpis
1. Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Wytycznymi konkursu i akceptuję jego zasady.
2. Oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku o udzielenie wsparcia i załącznikach są zgodne ze
stanem faktycznym oraz spełniam warunki określone w §18d ust. 3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226
poz. 1651, z późn. zm.).
3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia na wdrożenie CSR nie naruszę zasady zakazu
podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe zapewniające płynną i terminową
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku oraz zagwarantuję środki finansowe na
pokrycie wkładu własnego.
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5. Oświadczam, że2:
- nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu
podatku VAT i 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 poniesiony 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, iż w przypadku otrzymania wsparcia na wdrożenie CSR zobowiązuję się
do zapewnienia trwałości projektu do 14.06.2022 r.

8.

Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia na wdrożenie CSR zobowiązuję się
do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu do dnia 14.06.2027 r.

9.

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 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).

10. 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. z 2013 r., poz. 885,
z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm).
11. Oświadczam, że projekt nie dotyczy rodzajów pomocy, o których mowa w §2 ust. 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami
operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).
12. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby kontroli lub ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
13. Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
podatków i innych należności publicznoprawnych.
14. Oświadczam, że łączna kwota pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
uzyskanej przez Wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013) w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych wynosi 3 ………….euro4 (w przypadku nieuzyskania - wpisać zero).
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Zaznaczyć właściwy punkt.

3

Objaśnienie: Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co
najmniej jednym z następujących stosunków:
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15. Dane osobowe zawarte we wniosku o udzielenie wsparcia będą przetwarzane w celu prowadzenia
działań związanych z oceną niniejszego wniosku, zawarciem i realizacją umowy o udzielenie
wsparcia w ramach konkursu ogłoszonego w projekcie Zwiększenie konkurencyjności regionów
poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowanym ze środków SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy. Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane zostaną udostępnione
podmiotom realizującym zadania związane z ewaluacją, monitoringiem, kontrolą lub
sprawozdawczością w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zostałem
poinformowany o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne ale ich niepodanie może uniemożliwić ocenę złożonego wniosku, zawarcie
i realizację umowy o udzielenie wsparcia (oświadczenie dotyczy osób fizycznych).

……………………………………..
pieczątka Wnioskodawcy

……………………………………..
data, podpis Wnioskodawcy

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy,
wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie
z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub
jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami
lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w lit. a) - d), za
pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są
uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
4
Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 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.),
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami
unijnymi.
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