Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Wniosek o dofinansowanie projektu
POPP.00.00.00
Oś priorytetowa POPP.01.00.00
Działanie 1.1 Wsparcie prawne dla start-upów
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Numer wniosku o dofinansowanie
Data złożenia wniosku w
Generatorze Wniosków

I. 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
dokumentem rejestrowym
Forma prawna wnioskodawcy
NIP wnioskodawcy
REGON wnioskodawcy
Numer kodu PKD przeważającej
działalności wnioskodawcy
Adres siedziby/miejsce zamieszkania wnioskodawcy:
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail
Adres strony www
W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik”
Imię
Nazwisko
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NIP Wspólnika
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
II. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail
III. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH
Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 25 000,00 ZŁ DLA
JEDNEGO PRZEDSIĘBIORCY
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO WSPARCIA
Przygotowanie start-upu do analizy legal
due-diligence
Dokonanie analizy formalno-prawnej
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Wykonawca 1
Wykonawca 2
Wykonawca 3
Wykonawca 4
Wykonawca 5

Wybrany wykonawca

Koszt 5 h konsultacji

Koszt przygotowania
umowy z
kontrahentem

Koszt analizy umowy
z kontrahentem

Koszt analizy projektu
umowy inwestycyjnej
lub umowy spółki

Koszt przygotowania
start-upu do analizy
legal due-diligence

Wykonawca

projektu umowy inwestycyjnej lub
umowy spółki wraz z oceną warunków
ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z
punktu widzenia przedsiębiorcy (startupu)
Dokonanie analizy formalno-prawnej
umowy z kontrahentem (dotyczącej
produktu finalnego start-upu lub
elementów niezbędnych do jego
wytworzenia) wraz z oceną warunków
ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z
punktu widzenia przedsiębiorcy (startupu)
Przygotowanie umowy z kontrahentem
(dotyczącej produktu finalnego start-upu
lub elementów niezbędnych do jego
wytworzenia) wraz z oceną warunków
ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z
punktu widzenia przedsiębiorcy (startupu)
Konsultacje (5h)
WYKONAWCA WSPARCIA PRAWNEGO
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Wykonawca 6
Wykonawca 7
Wartość ogółem

*

*W przypadku, gdy wartość wybranych usług przekracza 25 tys. zł., wnioskodawca jest
obowiązany pokryć tę nadwyżkę ze środków własnych.

V. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. Rygor
odpowiedzialności karnej nie dotyczy oświadczenia nr 13.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się/ zapoznałam się z Regulaminem naboru w ramach
programu „Wsparcie prawne dla start-upów” i akceptuję jego zasady.
3. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania:
1) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 1;
2) wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
3) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym.
4. Oświadczam, że projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia, o których mowa:
1) w art. 1 ust. 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);

1

W przypadku spółek cywilnych dotyczy każdego ze wspólników oraz spółki.
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2) w art. 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. z 2018 r. poz. 315, z
późn. zm.);
3) w art. 11 i 12 Regulaminu naboru w ramach programu „Wsparcie prawne dla
start-upów”.
5. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych
przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot
dokonujący ewaluacji.
6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83.Kontakt z Inspektorem Danych
Osobowych możliwy jest pod adresem iod@parp.gov.pl lub na adres siedziby
Administratora.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z procesem weryfikacji wniosku,
udzielenia wsparcia i realizacji umowy wsparcia, w tym w celu monitoringu, kontroli,
sprawozdawczości i ewaluacji zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 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.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji
przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne
lub organizacyjne.
Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych
przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne
prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie
będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
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 wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w
tym wycofania zgody);
 przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w
związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie
danych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości realizacji swoich praw znajdują się na
stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl), w zakładce Ochrona danych osobowych.
7. Oświadczam, że osoby, których dane zostały zawarte w niniejszym wniosku zostały
poinformowane o tym fakcie poprzez przekazanie informacji na temat ochrony danych
osobowych, wskazanych w pkt 6 części V. Oświadczenia (klauzula informacyjna).
8. Oświadczam, że:
 Chcę otrzymywać newslettera PARP. Dane przetwarzane są przez Polską Agencję

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie
w celu przekazywania subskrybowanego newslettera, w ramach zadań realizowanych
przez PARP w interesie publicznym. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu
rezygnacji z subskrypcji newslettera bądź też do zakończenia wydawania newslettera
przez PARP. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z
przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w zakładce Ochrona danych
osobowych na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl).
 Nie wyrażam zgody na przesyłanie przez PARP informacji za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w związku z wykonywaniem zadań
ustawowych.
9. Oświadczam, że osiągam przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez
ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
10. Oświadczam, że wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis 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 kwoty stanowiącej równowartość 200 000
euro (albo 100 000 euro w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w sektorze drogowego transportu towarów).
11. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie
naboru formy komunikacji z PARP w trakcie konkursu.
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VI. ZAŁĄCZNIKI
List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do Regulaminu
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