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Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru odbiorców usług

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 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 „gov_LAB”

Numer wniosku o dofinansowanie
Data złożenia wniosku
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I. Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Poddziałanie
Nr Naboru
Rodzaj projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 20142020
2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I
2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji
2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów inno_LAB,
Pilotaż Laboratorium Projektów Publicznych –
gov_LAB
Konkursowy

Tytuł projektu
Krótki opis projektu
Rozszerzony opis projektu
Cel projektu
Zgodność projektu z działalnością Wnioskodawcy

II. Wnioskodawca – informacje ogólne
Nazwa wnioskodawcy
Forma prawna wnioskodawcy
Forma własności
NIP wnioskodawcy
REGON
Adres siedziby wnioskodawcy
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
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Telefon
Adres e-mail
Adres strony www
III. Wnioskodawca – adres korespondencyjny
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. Zespół projektowy
Osoba 1
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Podstawa nawiązania stosunku pracy
Instytucja/wydział/departament/sekcja
Telefon
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
Zakres obowiązków pracownika
Kompetencje i doświadczenie
pracownika w kontekście realizacji
projektu.
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Zaangażowanie w realizację procesu
projektowego
VI. Wskaźniki
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Przeprowadzenie procesu
projektowania instrumentu dla
przedsiębiorców
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Jednost
ka
miary

Jednostka miary

sztuki

Rok
bazowy

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej
2019

Wartość
bazowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

Liczba osób wspartych osoby
w zakresie pozyskania
nowej wiedzy
i kompetencji
do projektowania
nowych instrumentów.

2018

0

2019

Liczba instrumentów
dla przedsiębiorców
zaprojektowanych
w ramach pilotażu

2018

0

2019

sztuki

Wartość
docelowa
1

Wartość
docelowa

VII. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, iż oświadczenia i 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 8.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem naboru odbiorców usług i akceptuję jego
zasady.
3. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
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4. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, PARP lub inną uprawnioną instytucję
lub jednostkę organizacyjną.
5. Oświadczam, że projekt oraz instrument wypracowany w procesie projektowym będzie
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 uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych wnioskodawców
zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o udzielenie
pomocy finansowej w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów inno_LAB, pilotaż „gov_LAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w
Warszawie. Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe
przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych
jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania PO IR.
Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Osobom, które
we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. 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. 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 kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl.
7. Wyrażam również zgodę na udostępnianie powyższych danych uprawnionym osobom,
instytucjom lub jednostkom organizacyjnym do ww. celów.
8. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie
naboru formy komunikacji z Instytucją Pośredniczącą w trakcie naboru.
VIII. Załącznik do wniosku - List intencyjny

