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Załącznik Nr 1  

do Procedury powierzenia Grantów 

w ramach projektu „STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce” 

 

 
WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

 

 

Wypełnia Grantodawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  

Nr wniosku  

Data wpływu wniosku  

 

 

I. DANE GRANTOBIORCY 

Nazwa  

NIP  

KRS (o ile dotyczy)  

Siedziba: 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Liczba mieszkańców 

(*dotyczy gmin) 

 

Kontakt: 
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Imię i nazwisko osoby do 

kontaktów 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

II. DANE INSTYTUCJI/PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓREJ/KTÓRYCH REALIZOWANY BĘDZIE GRANT  

(w zależności od liczby instytucji/podmiotów na wsparcie których Grantobiorca ubiega się o powierzenie Grantu, należy 

powielić tabelę stosownie do liczby podmiotów) 

1. INSTYTUCJA/PODMIOT NR 1 

Nazwa i adres 

 

 

 

NIP podmiotu  

Liczba pracowników 

(osoby/etaty) 
 

Opis prowadzonej działalności: 

 

Opis poszczególnych działań: (należy opisać zakres działań planowanych do realizacji oraz wykazać ich zgodność z Procedurą 

powierzenia Grantów. Należy określić harmonogram działań w odniesieniu do każdego działania - kategorii kosztu planowanego do 

poniesienia w ramach Grantu) 

 

 

 

 

W tym zakładane rezultaty: (liczba pracowników objętych wsparciem) 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI GRANTU: 



 

 

3 

 

 

PLAN FINANSOWY 

PLANOWANA KWOTA WSPARCIA – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie 

wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy 

i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub 

w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych, 

wspierających (np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych) 

Okres 

realizacji 

kosztu: 

max. 6  
miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 

jednostkowa 

(max.1000,00 zł  

brutto brutto/1 

os/1 mies. w 

przypadku os. 

zatrudnionych na 

umowę o pracę 

oraz 10,00 zł/godz. 

brutto w 

przypadku umów 

cywilnoprawnych) 

Liczba pracowników, 

którym przyznano dodatki/ 

dopłaty do wynagrodzeń 

 

Kwota wkładu 

własnego (PLN)  

Kwota 

grantu (PLN) 

Łączna 

wysokość 

kosztu nr 1 

(PLN) 

(kwota wkładu 

własnego + 

kwota grantu) 

      

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 1: (Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie, że dodatki/dopłaty dot. 

tylko i wyłącznie osób faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z 

osobami/rodzinami/klientami pomocy i integracji społecznej) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zakup testów i usług związanych z przeprowadzaniem testów na obecność COVID-19 i ich 

weryfikacją epidemiczną dla pracowników etatowych i nieetatowych  

Okres 

realizacji 

kosztu 

max. 6  
miesięcy 

(….. - ....) 

Kwota 
kwalifikowalna  

(max. 400,00 
zł/szt.) 

Ilość Liczba osób, dla 
których zakupiono 

testy 

Kwota 
wkładu 

własnego 
(PLN) 

Kwota 
grantu 
(PLN) 

Łączna 
wysokość 

kosztu nr 2 
(PLN) (kwota 

wkładu 
własnego + 

kwota 
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grantu) 

       

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 2:  

 

 

 

3. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej  

(wykaz środków możliwych do zakupienia w ramach tej kategorii kosztowej wymieniony jest  w zał. nr 5 

do Procedury powierzenia Grantów) 

Okres realizacji 

kosztu 

max. 6  miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max. kwota 

pakietu 1000,00 
zł/1. os. ) 

 

Liczba osób, dla których 
zakupiono środki ochrony 

indywidualnej = liczba 
pakietów  

Kwota wkładu 
własnego (PLN) 

Kwota 
grantu 
(PLN) 

Łączna 
wysokość 

kosztu nr 3 
(PLN) 

(kwota wkładu 
własnego + 

kwota grantu) 

 

 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 3: (należy wskazać, jakie środki zostaną zakupione w ramach w tej 

kategorii kosztowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

(każdy rodzaj sprzętu należy wykazać w odrębnym wierszu) 
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Okres 
realizacji 

kosztu 
max. 6  

miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(cena 

jednostk. 

zakupu nie 

może 

przekraczać 

10 000,00zł 

brutto) 

Nazwa sprzętu 
i jednostka miary 

Liczba 
zakupionego 

sprzętu 

Kwota 
wkładu 

własnego 
(PLN) 

Kwota 
grantu 
(PLN) 

Łączna 
wysokość  

kosztu nr 4 
(PLN) 

(kwota 
wkładu 

własnego + 
kwota 

grantu) 

       

      

      

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 4: (uzasadnienie powinno zawierać opis, w jaki sposób wskazany sprzęt 

służy zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków COVID-19) 

 
 
 
 

5. Finansowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji oraz 

zapewnienie funkcjonowania takich miejsc, zwłaszcza kosztów asystencji lub opieki oraz 

wyżywienia dla osób na kwarantannie 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 6  miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.250,00 zł/1 
os/1 dzień) 

 

 

Liczba osób, które 
skorzystają z miejsc 

kwarantanny 

Kwota wkładu 
własnego (PLN) 

Kwota 
grantu 
(PLN) 

Łączna 
wysokość 

kosztu nr 5 
(PLN) 

(kwota wkładu 
własnego + 

kwota grantu) 

 
 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 5: 

 
 
 
 
 

6. Finansowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób 

realizujących usługi, które - chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do 

własnych domów i rodzin 
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Okres realizacji 
kosztu 

max. 6  miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.125,00 zł /1 
os/1 dzień) 

 
 
 

Liczba osób, które 
skorzystają z miejsc 

kwarantanny 

Kwota wkładu 
własnego (PLN) 

Kwota 
grantu 
(PLN) 

Łączna 
wysokość 

kosztu nr 6 
(PLN) 

(kwota wkładu 
własnego + 

kwota grantu) 

 
 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 6: 

 

 

 

 

 

7. Zmniejszenie liczby miejsc w instytucjach - w ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalnych będą m.in. wydatki związane z kosztami pobytu w placówkach wsparcia 

dziennego, w miejscach świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich funkcjonujących 

w społeczności lokalnej oraz kosztami pobytu dla osób w mieszkaniu 

wspieranym/treningowym/wspomaganym oraz miejsc tymczasowego pobytu w celu 

rozgęszczenia mieszkańców i dla zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na epidemię 

COVID-19 

Okres realizacji 

kosztu 

max. 6  miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.250,00 zł /1 
os/1 dzień) 

 

Liczba osób, które 

skorzystają z miejsc 

tymczasowego pobytu 

Kwota wkładu 

własnego (PLN) 

Kwota 

grantu 

(PLN) 

Łączna 

wysokość 

kosztu nr 7 

(PLN) 

(kwota wkładu 

własnego + 

kwota grantu) 

 

 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 7: 

 

 

 

 

 

8. Zakup i dostarczanie gotowych posiłków dla pracowników instytucji wspierających 
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Okres 

realizacji 

kosztu 

max. 6  
miesięcy 

(….. - ....) 

Cena jednostkowa 
(max.35,00 zł /1 os/1 dzień) 

 

Liczba osób, które 

skorzystają z 

posiłków 

Kwota 

wkładu 

własnego 

(PLN) 

Kwota grantu 

(PLN) 

Łączna 

kwota 

kosztu nr 

8 (PLN) 

(kwota 

wkładu 

własnego 

+ kwota 

grantu) 

 

 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 8: 

 

 

 

 

 

9. Poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach epidemii, tj. 

świadczenie usług przez specjalistów np.: pomoc psychologiczna, terapeutyczna i inne usługi 

specjalistyczne 

Okres 

realizacji 

kosztu 

max. 6  
miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max.150,00 zł 
brutto / godz.) 

Liczba godzin poradnictwa 

specjalistycznego 

Kwota 

wkładu 

własnego 

(PLN) 

Kwota 

grantu 

(PLN) 

Łączna 

wysokość kosztu 

nr 9 (PLN) 

(kwota wkładu 

własnego + 

kwota grantu) 

 

 

     

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 8: (należy wskazać zakres poradnictwa, które będzie realizowane w tej 

kategorii kosztowej) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zatrudnienie nowych osób lub zaangażowanie wolontariuszy do świadczenia usług 

socjalnych, opiekuńczych, asystenckich i medycznych w instytucjach i w środowisku 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
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Okres realizacji 

kosztu 

max. 6  miesięcy 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa  
(w przypadku 

umowy o pracę  
wysokość 

wynagrodzenia 
zgodnie z 

regulaminem i 
polityką 

wynagradzania, 
w przypadku 

umowy 
cywilnoprawnej 

stawka 
godzinowa max. 

100,00 zł 
brutto/godz.) 

Liczba osób/wolontariuszy, 

którzy zostali 

zatrudnieni/zaangażowani) 

Kwota wkładu 

własnego (PLN) 

Kwota 

grantu 

(PLN) 

Łączna 

wysokość 

kosztu nr 10 

(PLN) 

(kwota wkładu 

własnego + 

kwota grantu) 

      

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 10: 

 

PODSUMOWANIE DLA INSTYTUCJI/PODMIOTU NR 1 

CAŁKOWITY KOSZT (PLN): 

w tym: 

 

 Kwota Grantu (PLN)  

Kwota wkładu 

własnego (PLN) 

w tym: 

 

 Kwota wkładu 

finansowego 

(PLN): 

 

Kwota wkładu 

osobowego 

(PLN): 

 

Kwota wkładu 

rzeczowego 

(PLN): 

 

Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji Grantu (należy opisać sposób 

wyceny wkładu osobowego, który zostanie zaangażowany przy realizacji Grantu, wraz z podaniem cen rynkowych, na 

podstawie których jest szacowana jego wartość) 
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Wycena wkładu rzeczowego przewidzianego do wykorzystania przy realizacji Grantu (należy opisać zasady 

oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych 

kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na 

podstawie których jest szacowna jego wartość) 

 

 

 
III. PODSUMOWANIE DLA WW. INSTYTUCJI/PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANY 
BĘDZIE GRANT: 
 

CAŁKOWITY KOSZT (PLN): 

w tym: 
 

 Kwota Grantu (90%) 

(PLN) 

 

Kwota wkładu 

własnego (10%) (PLN)  

 

 

IV. OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY: 

1. Oświadczam/-y, że dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w projekcie „STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, którego beneficjentem jest Województwo 

Wielkopolskie. 

2. Oświadczam/-y, że zobowiązuję/-emy się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

wskazanej we Wniosku. 

3. Oświadczam/-y, że żadna/żaden z instytucji/podmiotów, na rzecz których realizowany będzie 

grant, nie otrzymuje lub nie otrzymał/-a już wsparcia współfinansowane ze środków unijnych 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Oświadczam/-y, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

5. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie podlega wykluczeniu z ubiegania 

się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.  

6. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie zalega z opłaceniem składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
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7. Oświadczamy, iż realizując powyższy Projekt, Grantobiorca może/nie może (*niewłaściwe 

skreślić) odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług VAT.  

8. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie zalega z opłacaniem podatków. 

9. Oświadczam/-y, że żadna z osób zarządzających reprezentowanym podmiotem/instytucją nie 

była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

10. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy uprawniony/-eni do reprezentowania podmiotu/instytucji na 

rzecz, której zostanie powierzony Grant. 

 

Data wypełnienia wniosku: 

Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-nych do reprezentowania Grantobiorcy: 

 

 

 
Załączniki:. 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Grantobiorcy – o ile dotyczy. 

2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług. 

3. Inne ………………………………………………………………… 
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V. OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI 
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014 (obowiązek 
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679) 
 

W związku z realizacją Projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-

2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 

34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych osobowych 

 w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl, 

 w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. 

Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) 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, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

a) 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 
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i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 

Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 

między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.07.02.02-30-

0002/20, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz 

w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

al. Niepodległości 34; 61-713 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 

61-731 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje 

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i 

audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, a odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

 

 

CZYTELNY PODPIS PERSONELU PROJEKTU 

OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW KOMISJI 

PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014 

 

                                                           
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 
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Załącznik Nr ……. 

do Wniosku o powierzenie grantu 

w ramach projektu „STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce” 

 

 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG1 

 

Nazwa i adres Grantobiorcy:                             (miejsce i data)  

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

………………………………………………...  

………………………………………………..  

 

W związku z ubieganiem się przez …………………………….. (nazwa Grantobiorcy) o Grant na rzecz 

………………………………………………………….. (nazwa podmiotu/instytucji, na rzecz której udzielane będzie 

wsparcie w ramach grantu) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: 

RPWP.07.02.02-30-0002/20 p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,  

…………………………………………. (nazwa Grantobiorcy) oświadcza, iż realizując powyższy Grant nie może 

odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została 

zawarta we Wniosku o udzielenie Grantu.   

Jednocześnie …………………………………………. (nazwa Grantobiorcy) zobowiązuje się do zwrotu 

zrefundowanej w ramach projektu nr: ………………………………. p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce” części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki 

umożliwiające odzyskanie tego podatku2 przez …………………………………………. (nazwa Grantobiorcy).  

…………………………………………. (nazwa Grantobiorcy) zobowiązuje się również do udostępniania 

dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji 

umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.  

 

............................. 

(podpis i pieczęć)  

 

                                                           
1 Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Grantobiorca kwalifikuje podatek od towarów i usług 

wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. 
2 Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 

ze zm.) 


