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Logo programu 

 
 

NAZWA PROGRAMU 
 

 

 
Numer projektu (uzupełnia WST)  

 

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE   
 

1.1. Tytuł projektu:  

 

 

1.2. Nazwa skrócona projektu (akronim) 

 

 

1.3 Priorytet numer nazwa  

 

1.4 Temat działania numer nazwa  

 
1.5 Partner Wiodący 
(Wnioskodawca)  

 

1.6 Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu (w EUR) 

EFRR (EUR) Współfinansowanie krajowe (EUR) Suma (EUR) 

   

Procent dofinansowania (%) Procent współfinansowania krajowego (%) Suma (%) 

   

 

1.7 Krótki opis projektu  (do 300 znaków) 

 
 
 
 

 

1.7 Miejsce realizacji projektu * 

projekt 
realizowany 
w obszarze 
wsparcia 

projekt realizowany 
w obszarze 

objętym regułą 
20% 

projekt 
realizowany 

poza obszarem 
kwalifikowalności 

Kraj Nuts 2 Nuts 3 Nuts 4 
Nuts 5 / 
gmina 

zaznaczyć                

Klasyfikacja 
Kod Interwencji 
(nadawany przez 
WST) 

 Dział gospodarki 
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*jeŜeli projekt jest realizowany w więcej niŜ jednej lokalizacji to powielić tabelkę 

 

2. PARTNERSTWO 
 

2.1 Liczba partnerów w podziale na kraje: 

Dania:  Litwa:  Niemcy:   

Polska:  Szwecja:   

 

2.2 Partner Wiodący (Wnioskodawca) 

2.2.1 Dane podstawowe 

Nazwa partnera wiodącego   

Forma prawna/Typ beneficjenta   

Kraj   

nuts 2   

nuts 3   

nuts 4   

gmina / nuts 5   

Ulica, numer domu   

Kod   

Miejscowość    

Telefon stacjonarny   

Telefon komórkowy  

Fax   

E-mail   

Numer identyfikacyjny partnera (np. NIP)   

strona www   

Dane banku   

Nr konta bankowego   

Czy Partner Wiodący jest podatnikiem VAT? Tak   Nie   

2.2.2 Dane personalne osoby prawnie upowaŜnionej do podpisania umowy  

Imię i nazwisko   

Stanowisko w instytucji aplikującej   

 Adres   

Telefon   

Fax   
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E-mail   

2.3 Partner 2* 

Nazwa partnera   

Forma prawna/Typ beneficjenta   

Kraj   

nuts 2   

nuts 3   

nuts 4   

gmina / nuts 5   

Ulica, numer domu   

Kod   

Miejscowość    

Telefon   

Fax   

E-mail   

Numer identyfikacyjny partnera (np. NIP, REGON)   

strona www   

Dane banku   

 Nr konta bankowego 
  

  

 Czy Partner jest podatnikiem VAT?  Tak  nie  

* PowyŜszą tabelę naleŜy powielić w miarę potrzeb 
 

2.4 Koordynator projektu 

Czy planuje się znalezienie i zatrudnienie koordynatora dopiero 
po zatwierdzeniu projektu?  

Tak                     Nie   

JeŜeli koordynator jest juŜ znany, proszę podać:    

Imię i nazwisko   

Stanowisko w instytucji aplikującej   

Adres   

Telefon   

Fax   

E-mail   

2.5 Koordynator finansowy projektu 

Czy planuje się znalezienie i zatrudnienie koordynatora 
finansowego dopiero po zatwierdzeniu projektu?  

Tak                     Nie   

JeŜeli koordynator jest juŜ znany, proszę podać:    
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Imię i nazwisko   

Stanowisko w instytucji aplikującej   

Adres   

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

2.6 Doświadczenie Partnera Wiodącego i pozostałych partnerów  

Tak   Czy Partner Wiodący wcześniej korzystał ze środków pomocy UE? 
(jeśli Tak proszę wypełnić pola poniŜej) Nie   

Program nazwa projektu 
czas trwania 
projektu 

wartość projektu 

        

        

Tak   
Czy  Partner ...* korzystał wcześniej ze środków pomocy UE? 

Nie   

 Program nazwa projektu 
czas trwania 
projektu 

wartość projektu 

        

*W razie potrzeby proszę dodać wiersze 
 
 
2.7 Kryteria transgraniczności dla projektu 

Udział w: 

Partner 
przygotowanie projektu realizacja projektu personel finansowanie projektu 

partner Wiodący         

partner 2          

partner …         
 

Tak   wspólne 
przygotowanie 
projektu Nie   

opis   

Tak   wspólna realizacja 
projektu Nie   

opis   

Tak   
wspólny personel 

Nie   
opis   

Tak   wspólne 
finansowanie 
projektu Nie   

opis   

 

3. OPIS PROJEKTU 
 
3.1 Opis sytuacji wyjściowej (problemu)    
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3.2 Cele projektu   

Cel ogólny:  

Cele bezpośrednie: 
 

3.3 Działania   

  

 

 

3.4 Wskaźniki 

Wskaźnik Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bieŜąca 

Wartość 
docelowa 

Źródło weryfikacji i termin 
pomiaru wskaźnika 

     

     Produktu 

     

     

     Rezultatu 

     

 
3.5 Harmonogram realizacji projektu 

 Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Miesiąc  Rok  

 Planowany termin zakończenia projektu Miesiąc  Rok  

 Czas trwania projektu (w miesiącach) 
Liczba 

Miesięcy 

 

 

3.6 Główne komponenty (etapy realizacji) projektu* 

opis   

okres realizacji   

wartość EFRR   

działania (lista)   

Produkty (lista)   

Etap nr 1 

partnerzy realizujący etap (lista)   

opis   

okres realizacji   

wartość EFRR   

działania (lista)   

Produkty (lista)   

Etap nr … 

partnerzy realizujący etap (lista)   
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opis   

okres realizacji   

wartość EFRR   

działania (lista)   

Produkty (lista)   

Etap  n 

partnerzy realizujący etap (lista)   

W razie potrzeby powielić tabelę 

 

3.7 Wydatki i plan finansowy projektu  

Wydatki Partner Wiodący Partner 1 Partner … Razem 

1. Płace         

1.1 Płace (brutto)          

1.1.1 Personel partnerów         
1.1.2 Personel zewnętrzny (np. 
Eksperci, tłumacze) 

        

2. PodróŜe (pociąg, autobus, 
samochód, etc.) 

        

2.1 PodróŜe międzynarodowe         

2.2 PodróŜe krajowe         

3. WyposaŜenie  (meble, komputery, 
etc.) 

        

4. Spotkania i promocja         

4.1 WyŜywienie         

4.2 Zakwaterowanie         

4.3 Publikacje, studia (bez wypłat)         

4.4 Inne (np. wynajem  sal 
konferencyjnych) 

        

5. Koszty ogólne (materiały biurowe, 
telefony, elektryczność, ogrzewanie, 
wynajem powierzchni biurowej) 

        

6. Koszty przygotowawcze         

7. Inwestycje         

7.1 Roboty         

7.2 Dostawy         

8. Inne (np. biletów wstępu)         

9. Suma (suma 1-8)         

10. Uzyskane przychody         

11. Całkowite koszty kwalifikowalne 
projektu (po odjęciu uzyskanych 
przychodów tj. róŜnica 9-10) 

        

Finansowanie 
ERDF         
Wkład własny         
Razem         

W razie potrzeby powielić tabelę 
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3.8 Wpływ transgraniczny (opis)  

  

 

3.9 W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów programu?     

  

 

3.10 Grupy docelowe, które zostaną objęte oddziaływaniem projektu 

  

 

 

 

3.11  Trwałość projektu       

3.11.1 Trwałość instytucjonalna 

      

 

 

 

3.11.2 Trwałość finansowa 

 

 

 

 

 

3.12 Powiązania projektu z innymi programami  (opis) 

 

 
3.13 Działania informacyjne i promocyjne  

 

 
4. ZARZĄDZANIE 
 

4.1 Zarządzanie projektem 
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W instrukcji ma znaleźć się opis co ma tu zostać zawarte: 

• Struktura organizacyjna projektu 

• Sposób podejmowania decyzji 

• Procedury 

• Przepływ informacji 

• Personel projektu 

 

5. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI UE 
 

5.1  Dokumenty strategiczne 

  

 

 

5.2 Środowisko naturalne  

Ochrona środowiska jest głównym tematem projektu 
(Zaznacz 
odpowiednie) 

opis 

Projekt jest przyjazny dla środowiska   

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko   

 

 

5.3   Wyrównywanie szans        

Wyrównywanie szans jest głównym tematem projektu  
(Zaznacz 
odpowiednie) 

 
(opis) 
 

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans  
 

Projekt ma neutralny wpływ na wyrównywanie szans  
 
 

 

5.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego     

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest głównym 
tematem projektu 

(Zaznacz 
odpowiednie) 

(opis) 

Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 
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Projekt ma neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

 
 
 
 

 
5.5 Pomoc publiczna    

TAK 
(zaznacz 

odpowiednie) Czy projekt jest/będzie realizowany zgodnie z zasadami wolnej konkurencji? 
NIE  

opis  

 

Dodatkowe informacje  

 

 

6 OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO 
 

6.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania projektu ze środków UE 

Oświadczam, iŜ podczas realizacji projekt ten (ani Ŝadna jego część) nie będzie wspierany ze środków innego programu 
pomocy UE 

6.2 Oświadczenie o gotowości projektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym  

Oświadczam, iŜ projekt ten jest przygotowany do natychmiastowej realizacji i posiada wszystkie niezbędne dokumenty 
i pozwolenia zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangaŜowanych partnerów 

6.3 Oświadczenie o kwalifikowalności partnerów 

Oświadczam, iŜ wszyscy partnerzy projektu spełniają zasady kwalifkowalności określone w programie 

6.4 Oświadczenie o utrzymaniu celów projektu 

Oświadczam, iŜ cele projektu określone we wniosku zostaną utrzymane w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu 

6.5 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji podanych we wniosku  

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z 
prawdą. 

6.6  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, iŜ wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu  

 
Imię i Nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami) 

 
Zajmowane stanowisko 
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Podpis osoby uprawnionej (Partnera Wiodącego) Oficjalna pieczęć Partnera Wiodącego 

 
 
 
Data 
 
 

 
 

 

6 ZAŁĄCZNIKI 
 

Załączniki 

1) Harmonogram finansowy – w podziale na partnerów; 

2) Harmonogram rzeczowo finansowy projektu (wraz z harmonogramem składania wniosków o płatność); 

3) Mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt (dotyczy projektów infrastrukturalnych); 

4) Oświadczenia o współfinansowaniu wszystkich partnerów w projekcie; 

5) Analiza oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy); 

6) W przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych wymagany status jednostki. 

 

Załącznik 1 

 
 

Załącznik 2 
Harmonogram rzeczowo finansowy projektu (wraz z harmonogramem składania wniosków o płatność) 

 

 

 

 
  


