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Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Wniosek o powierzenie grantu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa II: Wsparcie Otoczenia I Potencjału Przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB
Pilotaż Przemysł 4.0

Numer wniosku o powierzenie
grantu
Data złożenia wniosku w
Generatorze Wniosków
I. Informacje ogólne o projekcie
Program Operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji

Poddziałanie

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów – inno_LAB

Nr naboru

Pilotaż Przemysł 4.0
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Rodzaj projektu

Pozakonkursowy

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

Cel projektu

Słowa kluczowe

Dziedzina projektu

Okres realizacji projektu: <od>
Okres realizacji projektu: <do>

II. Wnioskodawca - Informacje Ogólne
Nazwa wnioskodawcy
Status wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą:
mikro

małym

średnim

dużym









Data rozpoczęcia działalności zgodnie z
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dokumentem rejestrowym
Forma prawna wnioskodawcy
Forma własności
NIP wnioskodawcy
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer kodu PKD przeważającej
działalności wnioskodawcy
Możliwość odzyskania VAT

Tak 

Uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT

Adres siedziby/miejsce zamieszkania wnioskodawcy:
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail

Nie 

Częściowo 
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Adres strony www
W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik”
Imię
Nazwisko
NIP Wspólnika
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Wielkość zatrudnienia
Przychody ze sprzedaży w ostatnim
zamkniętym roku obrotowym
Przychody ze sprzedaży w przedostatnim
zamkniętym roku obrotowym
Przychody ze sprzedaży w roku
obrotowym poprzedzającym
przedostatni zamknięty rok obrotowy

III. Wnioskodawca – Adres korespondencyjny
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Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail

IV. Osoba do kontaktów roboczych
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Instytucja
Telefon
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail

V. Miejsce realizacji projektu
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Główna lokalizacja projektu
Województwo
Powiat
Gmina
Podregion ( NUTS 3)
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy)
Województwo
Powiat
Gmina
Podregion ( NUTS 3)
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

VI. Klasyfikacja Projektu
Numer kodu PKD działalności, której
dotyczy projekt
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Opis rodzaju działalności

Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
Uzasadnienie pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami
Nazwa produktu

Produkt neutralny


Uzasadnienie

Wpływ projektu na realizację zasady
równości szans kobiet i mężczyzn

 Neutralny

 Pozytywny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wpływ projektu na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju

 Neutralny

 Pozytywny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

Projekt wpisuje się w Krajową
Inteligentną Specjalizację (KIS)
Obszar KIS, w który wpisuje się projekt

VII. Uzasadnienie realizacji projektu

 Tak

 Nie
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Działania rekomendowane w ramach mapy drogowej opracowanej dla firmy

Opis projektu

Korzyści z realizacji projektu

Wpływ projektu na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie

VIII. Wskaźniki
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Rok
osiągnięcia
wartości
docelowej

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
przedsiębiorstwa
wsparcie [CI 1]

1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących przedsiębiorstwa
dotacje [CI 2]
Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6)

Wartość
docelowa

1

zł

Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Jednostka Rok
Wartość
miary
bazowy bazowa

Rok
osiągnięcia
wartości

Wartość
docelowa
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docelowej

Liczba technologii
Przemysłu 4.0
wykorzystana w projekcie

szt.

0

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych
wartości wskaźnika
Liczba wprowadzonych
innowacji procesowych

szt.

0

1

IX. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
Zakres rzeczowy
Zadanie

Nazwa
zadania

Opis działań planowanych do realizacji
w ramach wskazanych zadań / podmiot
działania

Data
rozpoczęci
a zadania

Data
zakończen
ia zadania

Zadanie 1
Zadanie 2
(…)

Zakres finansowy
Wydatki rzeczywiście ponoszone
Kategori
a
kosztów

Nazwa
kosztu

Zadanie 1 (Nazwa
zadania):

Wydatki
ogółem

Wydatki
W tym
kwalifikowaln VAT
e

Grant

% grantu
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Suma
Zadanie n (Nazwa
zadania):

Suma
Ogółem wydatki
rzeczywiście
ponoszone
Wydatki w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów

usługa doradcza
związana z
opracowaniem mapy
drogowej (pomoc de
minimis)
usługi doradcze
związane z
wdrożeniem mapy
drogowej(pomoc de
minimis)
nabycie środków
trwałych (pomoc de
minimis)
nabycie wartości
niematerialnych i
prawnych (pomoc de
minimis)
usługi doradcze
związane z

Wydatki
ogółem

Wydatki
kwalifikowal
ne

W tym
VAT

Grant

Udział
%
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wdrożeniem mapy
drogowej (pomoc na
usługi doradcze na
rzecz MŚP)
nabycie środków
trwałych (regionalna
pomoc inwestycyjna)
nabycie wartości
niematerialnych i
prawnych (regionalna
pomoc inwestycyjna)

Wydatki niezbędne do realizacji projektu
Kategoria wydatków

usługa doradcza związana
z opracowaniem mapy
drogowej (pomoc de
minimis)
usługi doradcze związane
z wdrożeniem mapy
drogowej (pomoc de
minimis)
nabycie środków trwałych
(pomoc de minimis)
nabycie wartości
niematerialnych i
prawnych (pomoc de
minimis)

Opis kosztu w danej kategorii/ podkategoria kosztów oraz
uzasadnienie kosztu i jego związek z realizowanym projektem
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usługi doradcze związane
z wdrożeniem mapy
drogowej (pomoc na
usługi doradcze na rzecz
MŚP)
nabycie środków trwałych
(regionalna pomoc
inwestycyjna)
nabycie wartości
niematerialnych i
prawnych (regionalna
pomoc inwestycyjna)

X. Zestawienie finansowe ogółem
Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT
Wnioskowany grant
% grantu
w tym pomoc de minimis
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT
Wnioskowany grant
% grantu
w tym regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP
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Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT
Wnioskowany grant
% grantu
w tym pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT
Wnioskowany grant
% grantu

XI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
Nazwa źródła finansowania
wydatków
Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w tym:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu
terytorialnego
Prywatne, w tym:
Środki własne
Kredyt
Inne, jakie

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

14

Suma
w tym EBI

XII. Otrzymana pomoc oraz powiązanie projektu
Pomoc de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy wniosek
TAK 

NIE 

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje
Łączna kwota tej pomocy (w PLN)
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy
wniosek objętych tą pomocą
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 z
późn. zm.)) w ciągu bieżącego roku i 2
poprzednich lat podatkowych wynosi (w EUR)
Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków
kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek
TAK 

NIE 

Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje
Łączna kwota tej pomocy (w PLN)
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Rodzaje wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy
wniosek objęty tą pomocą
Opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy

Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014
 Tak

 Nie

Forma inwestycji początkowej

Uzasadnienie

Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe
lub wartości niematerialne i prawne
związane z zasadniczą zmianą
dotyczącą procesu produkcyjnego
istniejącego zakładu

W okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu Wnioskodawca realizował
projekt inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany
niniejszy projekt
 Tak
Nr umowy

 Nie
Kwota
dofinansowania

Data podpisania umowy

Data zakończenia
projektu

XIII. Oświadczenia:
Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie
stanowią informacje zawarte w następujących częściach wniosku o powierzenie grantu:
I. Informacje ogólne o projekcie
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II. Wnioskodawca – informacje ogólne



III. Wnioskodawca – adres korespondencyjny



IV. Osoba do kontaktów roboczych



V. Miejsce realizacji projektu



VI. Klasyfikacja projektu



VII. Uzasadnienie realizacji projektu



VIII. Wskaźniki



IX. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu



X. Zestawienie finansowe ogółem



XI. Źródła finansowania wydatków



XII. Otrzymana pomoc oraz powiązanie projektu



XIII. Oświadczenia



Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913)
Inne (jakie):

1.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

2.

Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem naboru i akceptuję jego
zasady.

3.

Oświadczam, iż w przypadku powierzenia grantu na realizację projektu nie naruszę
zakazu podwójnego finansowania określonego w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4.

Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i
terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
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5.

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i
krajowego, wszczególności dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis.

6.

Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania grantu, o których mowa:
1) w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2133);
2) w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.
zm.);
3) w art. 1 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 r., str. 1);
4) w art. 3 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str.
289.).

7.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę
organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji.

8.

W przypadku przyznania grantu wyrażam zgodę na informowanie przez PARP opinii
publicznej o moim projekcie w zakresie opisania dobrej praktyki transformacji w kierunku
Przemysłu 4.0

9.

Oświadczam, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i
8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.).
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10.

Oświadczam, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1, z późn. zm.) nie dokonałem przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2
pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać
dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o powierzenie grantu, w ciągu
dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o powierzenie grantu, oraz zobowiązuje się,
że nie dokonam takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji
początkowej, której dotyczy wniosek o powierzenie grantu - dotyczy wnioskodawców,
którzy w ramach projektu ubiegają się o regionalną pomoc inwestycyjną1

11.

Oświadczam, że projekt nie stanowi elementu sztucznie podzielonego większego
projektu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - dotyczy wnioskodawców, którzy
w ramach projektu ubiegają się o regionalną pomoc inwestycyjną.

12.

Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem ani w dniu
złożenia wniosku o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem przeprowadzenia działań w celu
opracowania mapy drogowej.

13.

Oświadczam, że projekt nie został zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320, z późn.
zm.).

1

Zgodnie z art. 2 pkt 61a, „przeniesienie” oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej
działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia
EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który
znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty
pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym
i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz
zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych
zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub
podobną działalnością.
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14.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o powierzenie grantu jest
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) Dane osobowe zbierane są w celu realizacji projektu pozakonkursowego
realizowanego na podstawie Umowy nr II/506/P/15012/200/16/DWP o partnerstwie
przy wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. „inno_LAB – Centrum analiz i
pilotaży nowych instrumentów” w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020;
3) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz
możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne
do realizacji ww. celu;
4) Osobom, które we wniosku o powierzenie grantu podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego;
5) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
6) Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie
krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu
pomocowego;
7) Dane osobowe są przetwarzane przez Odbiorcę Danych, tj. Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości z siedzibą: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa;
8) Odbiorcami Danych są także podmioty świadczące na rzecz Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej usługi związanej z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz
zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy
telekomunikacyjni;
9) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl.

15.

Oświadczam, że wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej przeze mnie
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. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352,
str. 1), w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza
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kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w
przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego
towarów – kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
16.

Oświadczam, że w przypadku otrzymania grantu na realizację projektu pomoc publiczna
nie przekroczy progów pomocy, o których mowa w art. 4 ust.1 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) (dotyczy projektów uwzględniających koszty
kwalifikowalne objęte pomocą publiczną).

17.

Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi
zewnętrznemu niezbędnych dokumentów oraz informacji w celu weryfikacji statusu MŚP
oraz trudnej sytuacji, o której mowa art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014 r., str.1, z późn. zm.). Dodatkowo wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze
mną jako wnioskodawcą i prowadzenie ze mną korespondencji, w powyższych celach,
przez taki upoważniony przez PARP podmiot zewnętrzny.

18.

Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania w trakcie naboru wskazanej w
Regulaminie naboru formy komunikacji z PARP.
Załącznik:
Mapa drogowa

