Suma kontrolna:

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Sekcja I Informacje o projekcie
Podsekcja I. Status wniosku
1.1.1 Data wpływu wniosku:
1.1.2 Numer wniosku:
1.1.3 Wartość ogółem projektu w zł:
1.1.4 Kwota wydatków kwalifikowalnych w zł:
1.1.5 Kwota dofinansowania w zł:
1.1.6 % dofinansowania:

Podsekcja II. Identyfikacja rodzaju interwencji
1.2.1 Program operacyjny:
1.2.2 Oś priorytetowa:
1.2.3 Działanie:
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Suma kontrolna:
1.2.4 Poddziałanie:
1.2.5 Numer naboru:
1.2.6 Rodzaj projektu:

Nadzwyczajny

1.2.7 Tytuł projektu:
1.2.8 Typ projektu:

WSPARCIE UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 W SYTUACJI NAGŁEGO NIEDOBORU
LUB BRAKU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1.2.9 Rodzaj działalności gospodarczej:
1.2.10 Typ obszaru realizacji:
1.2.11 Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu:
Data zakończenia realizacji projektu:
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Suma kontrolna:
Sekcja II Wnioskodawca
Podsekcja I Dane Wnioskodawcy
2.1.1 Nazwa wnioskodawcy:
2.1.2 NIP:
2.1.3 REGON:
2.1.4 Numer w KRS:
2.1.5 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:
2.1.6 Adres siedziby:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Adres do korespondencji:

taki sam jak adres siedziby

Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:
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Suma kontrolna:
Nr lokalu:
Numer telefon:
Adres e-mail:
Adres strony WWW:
2.1.7 Status wnioskodawcy:
2.1.8 Forma prawna:
2.1.9 Forma własności:
2.1.10 Możliwość odzyskania podatku VAT:
2.1.11 Numer firmowego rachunku bankowego:
Podsekcja II Osoba upoważniona do kontaktu
3.2 Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach projektu:
Imię i nazwisko:
Numer telefon:
Adres e-mail:
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Sekcja III Opis projektu
Podsekcja I Charakterystyka prowadzonej działalności
3.1.1 Podstawowy kod PKD działalności:
3.1.2. Wiodący kod PKD dotyczący zakresu projektu:
3.1.3. Wielkość zatrudnienia
Wielkość zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku o dofinansowanie w przeliczeniu na etaty
3.1.4. Wielkość obrotów
Wnioskodawca odnotował łączny spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze
sprzedaży), w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, o co najmniej
30% w ciągu dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do:
• łącznych obrotów z 2 następujących po sobie miesięcy 2020 r. poprzedzających
wybrane miesiące albo
• łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych ubiegłego
roku.

Wartość obrotów

Wybrane miesiące i rok

Łączny obrót (przychód ze sprzedaży) z 2 następujących po sobie miesięcy
kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 r.
Łączny obrót (przychód ze sprzedaży) z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
poprzedzających wybrane miesiące albo z 2 analogicznych z ubiegłego roku.

Procentowy spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży)
Dokumenty źródłowe zawierające ww. dane
Uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego
niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu koronawirusa
Covid-19
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Suma kontrolna:
Sekcja IV. Zgodność projektu z zasadami
4.1 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju:

Projekt neutralny pod względem zrównoważonego rozwoju

Uzasadnienie:
Projekt ze względu na swój charakter będzie miał neutralny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Sposób realizacji projektu nie będzie miał wpływu na środowisko.
4.2 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn:

Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn

Uzasadnienie:
Projekt ze względu na swój charakter będzie miał neutralny wpływ na zasadę równości szans kobiet. Planowane do realizacji wsparcie kapitału obrotowego przedsiębiorcy nie wpłynie na
sytuację kobiet i mężczyzn.
4.3 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym

Projekt pozytywny w stosunku do zasad równości szans i niedyskryminacji w tym

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Uzasadnienie:
Projekt ze względu na swój charakter będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie
działania w ramach projektu będą realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd i orientację seksualną. Efekty projektu pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na
korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.
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Sekcja V. Charakterystyka projektu
5.1 Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii
COVID-19.

5.2 NUTS 3

Miasto Łódź
Łódzki
Piotrkowski
Sieradzki
Skierniewicki

5.3 Główne miejsce realizacji projektu:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
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Suma kontrolna:
Sekcja VI. Wskaźniki
6.1 Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartości bazowe

Wartości docelowe

Rok 0 - wartości bazowe

Wartości docelowe

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary
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Sekcja VII. Zakres rzeczowy i finansowy projektu
Podsekcja I Zakres rzeczowy projektu
Zadanie 1

Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania

Okres realizacji zadania:
Podsekcja II Zakres finansowy projektu
Budżet
Rodzaj ryczałtu
Kategoria kosztów
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) - deklarowana wartość FTE do
wyliczenia miesięcznej stawki jednostkowej wsparcia
√FTE
Wysokość stawki jednostkowej KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej
Liczba miesięcy
Wielkość wsparcia
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Sekcja VIII Rodzaj pomocy
8.1 POMOC PUBLICZNA
CZY WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ W
CELU WSPIERANIA POLSKIEJ GOSPODARKI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM
PANDEMII COVID-19
Czy wnioskodawca uzyskał pomoc w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na realizację niniejszego projektu?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” na powyższe pytanie, należy podać
kwotę pomocy w EUR.
Czy wnioskodawca uzyskał jakąkolwiek pomoc w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w bieżącym roku?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” na powyższe pytanie, należy podać
kwotę pomocy w EUR.
Czy podmioty powiązane z wnioskodawcą uzyskały jakąkolwiek pomoc w celu
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w
bieżącym roku podatkowym?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” na powyższe pytanie, należy podać
kwotę pomocy w EUR tylko dla podmiotów powiązanych – nie wliczając w to
pomocy w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19 otrzymanej przez wnioskodawcę.
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Sekcja IX OŚWIADCZENIA
WNIOSKODAWCY:

Suma kontrolna:
Tak

1

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.

2

Oświadczam, że prowadziłem działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.

3

Oświadczam, że projekt nie rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jest zgodny z art. 125 ust. 3 lit. e) i f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.

Tak
Nie
Nie dotyczy

4

Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych programów operacyjnych lub z
instrumentów unijnych.

Tak
Nie

5

Oświadczam, że 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).

Tak
Nie

6

Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byłem przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy państwa.

Tak
Nie
Nie dotyczy

7

Oświadczam, że nie znajdowałem się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale
po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Tak
Nie
Nie dotyczy

8

Oświadczam, że jednostka gospodarcza (rozumiana jako grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy w rozumieniu
orzecznictwa europejskiego z zakresu prawa konkurencji), do której należę, 31.12.2019 r. nie była przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Tak
Nie
Nie dotyczy

9

Oświadczam, że według stanu na dzień składania wniosku prowadzę działalność gospodarczą, nie otworzyłem likwidacji na podstawie KSH oraz
na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec mnie otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo
postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Tak
Nie
Nie dotyczy

10

Oświadczam, że znalazłem się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w związku wystąpieniem epidemii COVID-19.

Tak
Nie

11

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przepisu uregulowanego w pkt. 3 od dnia 01.01.2020
r.,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Tak
Nie

Tak
Nie

• art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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12

Oświadczam, że nie prowadzę działalności w zakresie:
a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Tak
Nie

13

Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy:
a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013 , (UE) nr 1408/2013 oraz (UE) nr
717/2014 nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej litery;
e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do
łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tak
Nie

Oświadczam, że nie zalegałem w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
14

(Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające
trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość).

Tak
Nie

15

Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to
samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Tak
Nie

16

Oświadczam, że będąc osobą fizyczną, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu.

Tak
Nie
Nie dotyczy

17

Oświadczam, że członkowie organów zarządzających bądź wspólnicy spółki osobowej nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie
Nie dotyczy

18

Oświadczam, że nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia
finansowego środkami publicznymi.

Tak
Nie
Nie dotyczy
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19

Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, o których mowa w
§ 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub
pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii Covid-19, to jest:
a) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny
lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców;
b) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, którego
wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;
c) wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z
kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.
45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”.

Tak
Nie
Nie dotyczy

20

Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jest zgodny z art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn.
17 grudnia 2013 r.

Tak
Nie
Nie dotyczy

21

Oświadczam, że projekt lub jego część nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać
objęte procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem – zgodnie z art. 71
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tak
Nie

22

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu oraz na udzielanie wszelkich informacji związanych z
realizacją projektu (z zastrzeżeniem ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych) na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inny uprawniony podmiot.

Tak

23

Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania form komunikacji wskazanych w Regulaminie konkursu.

Tak

24

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez IP/IZ RPO WŁ 2014-2020 moich danych teleadresowych w celach informacyjno-promocyjnych
związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz wsparciem finansowym przedsiębiorców, poza przypadkami związanymi z realizacją projektu na
podstawie umowy o dofinansowanie, w tym oferowania mi szkoleń w ramach RPO WŁ 2014 -2020;
W przypadku udzielenia zgody o której mowa powyżej, w uzupełnieniu obowiązku z art. 13 RODO wskazanego w pkt. 20 oświadczam, iż
zostałem poinformowany, że:
1) Podstawą przetwarzania moich danych osobowych w związku z wyrażeniem zgody jest art. 6 ust. 1 lit a RODO,
2) posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych osobowych których przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO, w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Tak
Nie
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25

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) zostałem poinformowany, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8;
2) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@lodzkie.pl tel. 42 663 33 06,
3) Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinasowanie lub do podjęcia działań
poprzedzających jej zawarcie,
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z 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 347/320 z 20.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z aktami wykonawczymi,
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 51/2015/PR z dnia 24.08.2015 r.
oraz na podstawie art. 52.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
5) odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych będą instytucje i podmioty dokonujące oceny i biorące udział w realizacji
projektu, w tym dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) dane będą przechowywane przez okres – do końca perspektywy finansowej przewidzianej dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych;
8) posiadam prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO.
9) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych RODO
10) podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach jak również nie będzie zachodziło profilowanie.
11) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinasowanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

Tak
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Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż po pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku w zakresie warunków formalnych w uzupełnieniu
obowiązku z art. 13 RODO wskazanego powyżej w pkt. 20, administratorem moich danych osobowych jest:
a. Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
b. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w ”Centralnym systemie teleinformatycznym
wspierającym realizację programów operacyjnych”;
i że mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
a. w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
b. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów
operacyjnych”: iod@miir.gov.pl

Tak

27

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie oświadczam, że spełniłem obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 RODO
w stosunku do innych osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o
dofinansowanie.
Jednocześnie w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie zobowiązuje się do realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO w
stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy o dofinansowanie.

Tak
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Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
(zgodnie z poniższym pouczeniem)

Tak
Nie

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z
2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 523 z późn. zm.), Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [§ 1].
Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej [§ 6].
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Sekcja X Załączniki
Dokumenty potwierdzające:
• sytuację finansową wnioskodawcy tj. łączny obrót w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, o co najmniej 30% w ciągu dowolnie
wybranych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z 2 następujących po sobie miesięcy 2020 r. poprzedzających wybrane miesiące albo
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych ubiegłego roku.

Tak
Nie

• czas prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, w przypadku gdy podlegał on przekształceniom, a data rozpoczęcia działalności
nie wynika z dokumentu rejestrowego (tj. daty rejestracji w KRS lub daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG).
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