Załącznik nr ….. do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ...............................................................
(nazwa projektu)
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W

związku

z

ubieganiem

się................................................................................

………………………………………………………………………………………………...... (nazwa
beneficjenta oraz jego status prawny), (zwanym/ą dalej „Beneficjentem”) o przyznanie
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu XI
„Kultura

i dziedzictwo

kulturowe”

PO

Infrastruktura

i

Środowisko

na

realizację

projektu…………………………………………
....................................................................................................................................... (nazwa projektu),
(zwany dalej „projektem”) Beneficjent oświadcza, iŜ realizując powyŜszy projekt1:
- moŜe odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, którego wysokość została określona we
wniosku o dofinansowanie;
- nie moŜe odzyskać w Ŝaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego
wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części
poniesionego VAT, jeŜeli zaistnieją przesłanki umoŜliwiające odzyskanie tego podatku2 przez
Beneficjenta3.

__________________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis(y)

NaleŜy zaznaczyć jedną z dwóch wskazanych poniŜej moŜliwości, poprzez wykreślenie niewłaściwej opcji
Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz.
535, z późn. zm.).
3
Dotyczy projektów, w których VAT został uznany za wydatek kwalifikowany. JeŜeli Beneficjent upowaŜnił
inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, oświadczenie naleŜy złoŜyć w
odniesieniu do kaŜdego podmiotu
2

Załącznik
nr
…..
do
wniosku
o
dofinansowanie
realizacji
…………………………………………………………………………….. (nazwa projektu)

projektu

Oświadczenie o uregulowanym prawnie dostępie do gruntów i obiektów inwestycyjnych
/o istniejących przeszkodach prawnych dot. nieruchomości

Oświadczam, Ŝe pomyślna realizacja, rozliczenie i osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników
nie zaleŜy od wyniku (pozytywnego lub negatywnego) jakiejkolwiek procedury prawnej dot.
nieruchomości
lub
teŜ
istnienia
jakiejkolwiek
przeszkody
prawnej.
1

__________________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis(y)

Uwaga:
Termin „procedury lub przeszkody prawne” naleŜy rozumieć jako wszelkie nierozstrzygnięte spory prawne
nawet wówczas, gdy nie wszczęto formalnego postępowania.
JeŜeli beneficjent nie składa powyŜszego oświadczenia,
powinien przedstawić stosowne informacje
szczegółowe z dokładnym opisem ww. procedur i przeszkód prawnych.

Załącznik
nr
.....
do
wniosku
o
dofinansowanie
realizacji
................................................................................................. (nazwa projektu)

projektu

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niŜej podpisany(a)1 ………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do
złoŜenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)
legitymujący(a) się ……………………………………………………………………………,
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego toŜsamość i nazwa organu wydającego)
urodzony(a)..................................w……………………………………………………...
(data)
(miejsce)
zamieszkały(a) ………………………………………………………………..............................
(adres)
po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
oświadczam, Ŝe posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka(i) nr

w obrębie ewidencyjnym .............................................

w jednostce ewidencyjnej...........................na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności …………………………………………………………………………………...,
(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych
wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia…………………………………………………….,
3) uŜytkowania wieczystego……………………………………………………………………,
4) trwałego zarządu2………………………………………………………………………………………………………………………,
5) ograniczonego prawa rzeczowego2'…………………………………………………………….,
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i
obiektów budowlanych2' …………………………………………………………………………,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyŜsze prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane3…………………………………………….
7)………………………………………………………………………………………………………
(inne)

Oświadczam, Ŝe posiadam pełnomocnictwo z dnia .................................................... do
reprezentowania osoby prawnej .....................................................................................
upowaŜniające mnie do złoŜenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w
załączeniu.4
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyŜej.

__________________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis(y)

JeŜeli oświadczenie składa więcej niŜ jedna osoba, naleŜy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich
dane.
2
NaleŜy wskazać właściciela nieruchomości.
3
NaleŜy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

Załącznik
nr
…..
do
wniosku
o
dofinansowanie
................................................................................................... (nazwa projektu)

realizacji

projektu

Informacja o pomocy publicznej
Nazwa Wnioskodawcy ...............................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
Pomoc publiczna
Czy projekt nosi znamiona pomocy publicznej?(tak/nie) .........................................................
Czy Wnioskodawca/jednostka kierująca Wnioskodawcę prowadzi działalność gospodarczą (w
rozumieniu prawa wspólnotowego)? (tak/nie, jeśli tak, to w jakim zakresie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jaki jest zasięg terytorialny prowadzonej działalności gospodarczej i jaka jest lokalizacja podmiotu
ubiegającego się o dotację?
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Jakie kategorie osób korzystają z usług Wnioskodawcy/jednostki kierującej Wnioskodawcę?
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Na jaki cel beneficjent przeznacza środki z działalności gospodarczej?
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Czy projekt jest związany w jakikolwiek sposób z prowadzona przez beneficjanta działalnością
gospodarczą? (tak/nie, jeśli tak, to w jakim zakresie?)
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
__________________________
miejscowość, data

______________________
podpis(y)

Załącznik
nr
…..
do
wniosku
o
dofinansowanie
…………………………………………………. (nazwa projektu)
W

związku

z

ubieganiem

się

realizacji

projektu

………………………………………………………….

…………………………………….… (nazwa Beneficjenta) (zwanego/ą dalej Beneficjentem) o
przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
realizację projektu ……………………………………………………………..……..… (tytuł projektu)
(zwanego dalej projektem), Beneficjent oświadcza, Ŝe:
- dla zakresu objętego projektem nie było współfinansowania środków trwałych z publicznych
środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego
środka przez Beneficjenta, co naruszałoby zakaz podwójnego finansowania.1
- Ŝaden element projektu nie był, nie jest i nie będzie współfinansowany z innych instrumentów
finansowych Wspólnot Europejskich, MF EOG i NMF oraz Beneficjent ani inny podmiot nie ubiega
się o dofinansowanie dla zakresu objętego projektem w ramach innych projektów w POIiŚ lub innych
programów operacyjnych,
- wyraŜa zgodę na udostępnianie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.
O dostępie do informacji publicznej,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych
- treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do tego wniosku są
toŜsame z treścią i strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów,
- wyraŜa zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (jeśli dotyczy)2

__________________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis(y)

Zgodnie z wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach POIiŚ.
2
Dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie. JeŜeli
Beneficjent upowaŜnił inny podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oświadczenie
naleŜy złoŜyć w odniesieniu do kaŜdego podmiotu.
Gdy nie dotyczy naleŜy skreślić treść tego punktu

Załącznik nr .... do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu …………………………………………….
(nazwa projektu)

W związku z ubieganiem się ………………………………………………….… (nazwa
Beneficjenta) (zwanego/ą dalej Beneficjentem) o przyznanie dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko

na

realizację

………………………………………………………………………………………………...…

projektu
(tytuł

projektu) (zwanego dalej projektem), Beneficjent oświadcza, Ŝe
- posiada odrębny system księgowy lub stosuje odpowiedni kod księgowy dla wszystkich operacji
finansowych związanych z projektem.1
- posiada i stosuje procedury dotyczące:2
-

weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały
rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;

-

przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania,
czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego;

-

archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji
POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/200

__________________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis(y)

Nie stosuje się w przypadku projektów zrealizowanych przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie.
W przypadku projektów zrealizowanych przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie zastosowanie znajduje
wyłącznie ostatnie tiret.

2

.

Załącznik
nr
...
do
wniosku
o
dofinansowanie
……………………………………………….. (nazwa projektu)
Oświadczenie
o
zachowaniu
i „otwartego dostępu”

przez

projekt

zasad

realizacji

„neutralności

projektu

technologicznej”

Oświadczam, Ŝe projekt pod nazwą …………………………………………………….…. złoŜony w
ramach XI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko nie jest sprzeczny z zasadą „otwartego dostępu” i gwarantuje charakter infrastruktury
otwartej dla wszystkich operatorów dostarczających usługi komunikacji elektronicznej, na zasadach
niedyskryminacji.

Wybór technologii został dokonany w Studium Wykonalności na str. ………. oraz na podstawie
analizy korzyści i kosztów, przy uwzględnieniu moŜliwych alternatywnych rozwiązań.

__________________________
miejscowość, data

______________________
podpis(y)

Załącznik nr .... do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu …………………………………………….
(nazwa projektu)

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej

W związku z ubieganiem się ………………………………………………….… (nazwa Beneficjenta)
(zwanego/ą dalej Beneficjentem) o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura

i

Środowisko

na

realizację

………………………………………………………………………………………………...…

projektu
(tytuł

projektu) (zwanego dalej projektem), Beneficjent oświadcza, Ŝe posiada kompletną i zgodną z
obowiązującymi w momencie złoŜenia wniosku o dofinansowanie przepisami (w tym w zakresie
techniczno-budowlanym) dokumentację projektową i kosztorysową.

__________________________
miejscowość, data

______________________
podpis(y)

NaleŜy podać wykonawcę dokumentacji oraz datę jej opracowania i ew. aktualizacji.
a) …
b) …
(…) …
n) ….

__________________________
miejscowość, data

______________________
podpis(y)

