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Załącznik nr 1 do Regulaminu powierzenia grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” 

Wniosek o grant 
w ramach projektu Grantowego 

„WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”  
realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,  
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw,  

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 
 

A. OPIS WNIOSKODAWCY 
Podaj swoje dane (zgodne z dokumentem rejestrowym – CEiDG, KRS), w tym informacje, które 
umożliwią nam przygotowanie dla Ciebie umowy. 

A.1. Dane wnioskodawcy 
 

1. REGON 
 

  2. NIP  

 Dla spółek KRS 
  

  

 3. Pełna nazwa firmy wnioskodawcy (zgodnie z 
dokumentem rejestrowym) 

 

 4. Forma własności 
 
 

 4a. Forma prawna 
 

 

 5. Kod PKD wiodący z dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy 

5.1. Kod  5.2. Opis  

 

A.2. Adres siedziby (zgodny z dokumentem rejestrowym)/miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy (w przypadku braku siedziby)  

 

1. Kraj  
2. Województwo  

3. Powiat  
4. Gmina  

5. Miejscowość  
6. Kod pocztowy  

7. Poczta  
  8. Ulica  

9. Nr budynku  
10. Nr lokalu  

 

11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

11.1. Imię 11.2. Nazwisko 

11.3. PESEL 

11.3.a  Obcokrajowiec - BRAK PESEL - 
NUMER PASZPORTU               

 

11.4. Adres zamieszkania 

11.4.1. Kraj  
11.4.2. Województwo  

11.4.3. Miejscowość  
11.4.4. Kod pocztowy  

11.4.5. Poczta  
  11.4.6. Ulica  

11.4.7. Nr budynku  
11.4.8. Nr lokalu  



 
 

 
 

S
tr

. 
2

 z
 1

4
 

  

11. W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik”  – 
dodaj wspólnika 

11.1. NIP  11.2. REGON 

11.3. Imię 11.4. Nazwisko 

11.5. PESEL 

11.5.a Obcokrajowiec - BRAK PESEL - NUMER 
PASZPORTU               

 

 

11.6. Kraj  
11.7. Województwo  

11.8. Powiat  
11.9. Gmina  

11.10. Miejscowość  
11.11. Kod pocztowy  

11.12. Poczta  
  11.13. Ulica  

11.14. Nr budynku  
11.15. Nr lokalu  

11.16. Nr telefonu  

11.17. Adres poczty elektronicznej  

 

 

11. W przypadku spółki komandytowej dane komplementariusza 

11.1. Komplementariuszem osoba fizyczna 11.2. Komplementariuszem Sp. z o.o.  

11.1.1. Imię 11.2.1 NIP  
  11.1.2. Nazwisko   11.2.2. REGON 

  11.1.3. PESEL  

11.1.3.a Obcokrajowiec - BRAK PESEL - 
NUMER PASZPORTU               

 

  11.2.3. Pełna nazwa  

  11.1.4. Adres zamieszkania   11.2.4. Adres siedziby 

  Kraj   Kraj  

  Miejscowość   Miejscowość 

  Poczta   Poczta 

 Kod pocztowy   Kod pocztowy 

 Ulica    Ulica 

 Numer budynku   Numer budynku 

 Numer lokalu   Numer lokalu 

   Osoba do reprezentacji, zgodnie z dokumentem    

rejestrowym: 

   Imię 

   Nazwisko 

   Stanowisko 
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W przypadku braku siedziby Wnioskodawcy: 

 

12. Czy przedsiębiorstwo rozlicza podatki z tytułu prowadzenia działalności na 
terenie województwa Wielkopolskiego?  

 
        Tak                          Nie 

 

A.3. Adres korespondencyjny (do doręczeń) jest inny niż adres siedziby/miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy  

TAK    NIE  

 

13.1. Kraj  
13.2. Województwo  

13.3. Powiat  
13.4. Gmina  

13.5. Miejscowość  13.6. Kod pocztowy  

13.7. Poczta  
 13.8. Ulica  

13.9. Nr budynku  
13.10. Nr lokalu  

 

A.4. Dane osoby do kontaktu 

 

14. Osoba do kontaktu 

14.1. Imię i nazwisko 14.2. Numer tel. 

14.3. E-mail kontaktowy 

 

A.5. Dane niezbędne do podpisania umowy  
 

15. 
Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentacji firmy, która/-e 

będzie/-dą podpisywać umowę w imieniu wnioskodawcy 

15.1.    Imię  15.2. Imię drugie 

15.3    Nazwisko 15.4 Funkcja/stanowisko (zgodnie z 

dokumentem rejestrowym) 

 

16. Dane do przelewu 

16.1. Nr rachunku bankowego  

16.2. Nazwa banku  

 

A.6 Zabezpieczanie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu (warunkiem 
przekazania Grantobiorcy grantu jest złożenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową).  
 

17. Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla 

17.1. Imię 17.2. Imię drugie 17.3. Nazwisko 
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17.4 Funkcja/stanowisko (zgodnie z 
dokumentem rejestrowym) 

17.5.A PESEL  

17.5.B  Obcokrajowiec - BRAK PESEL - NUMER 
PASZPORTU               

 

17.6. Adres miejsca zamieszkania 

17.6.1. Miejscowość  

17.6.2. Poczta 17.6.3. Kod pocztowy   17.6.4. Ulica 

17.6.5. Numer domu   17.6.6. Numer lokalu  

17.7. Pozostaję w związku małżeńskim:         Tak                              Nie 

17.8. Posiadam rozdzielność majątkową:        Tak                             Nie 
 
 
UWAGA! Konieczne jest podanie kompletnych danych dla każdego wystawcy weksla 
 

18. Dane osoby udzielającej poręczenia wekslowego (współmałżonka osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą, współmałżonków wspólników spółek cywilnych, 
członków zarządu spółek udzielających poręczenia) 

18.1. Imię 18.2. Imię drugie 18.3. Nazwisko 

18.4.A PESEL   

18.4.B  Obcokrajowiec - BRAK PESEL - 
NUMER PASZPORTU               

 

18.5. Adres miejsca zamieszkania    

18.5.1. Miejscowość  

18.5.2. Poczta  18.5.3. Kod pocztowy 18.5.4. Ulica 

18.5.5. Numer domu 18.5.6. Numer lokalu  
 
UWAGA! Konieczne jest podanie kompletnych danych dla każdego poręczyciela 
 

B. Status przedsiębiorstwa (wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa) 
 

1. 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   
2.Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa (status przedsiębiorstwa) 
2.1 Powiązania 
2.1.1. Przedsiębiorstwo samodzielne w 
rozumieniu art. 3 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 

tak nie 

2.1.2. Przedsiębiorstwo partnerskie w 
rozumieniu art. 3 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 

tak nie 

2.1.3. Przedsiębiorstwo powiązane w 
rozumieniu art. 3 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 

tak nie 

2.2 Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa 
2.2.1. Dane za okres referencyjny (ostatni zamknięty rok obrachunkowy) 
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Liczba zatrudnionych 
osób  

     zatrudnionych 

do 9 osób 
     zatrudnionych 

od 10 do 49 
      zatrudnionych 50 osób 

i więcej 

Roczny obrót  
     nie przekracza 2 

mln EUR 

      co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

      10 mln EUR i więcej 

Całkowity bilans roczny  
      nie przekracza 

2 mln EUR 

     co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

      10 mln EUR i więcej 

2.2.2. Dane za rok wstecz od ostatniego okresu referencyjnego 

Liczba zatrudnionych 
osób  

      zatrudnionych 

do 9 osób 
      zatrudnionych 

od 10 do 49 
      zatrudnionych 50 osób 

i więcej    

Roczny obrót  
     nie przekracza 2 

mln EUR 

      co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

     10 mln EUR i więcej 

Całkowity bilans roczny  
     nie przekracza 2 

mln EUR 

      co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

     10 mln EUR i więcej 

2.2.3. Dane za dwa lata wstecz od ostatniego okresu referencyjnego 

Liczba zatrudnionych 
osób  

    zatrudnionych do 

9 osób 
      zatrudnionych 

od 10 do 49 
     zatrudnionych 50 osób 

i więcej 

Roczny obrót  
     nie przekracza 2 

mln EUR 

       co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

      10 mln EUR i więcej 

Całkowity bilans roczny  
     nie przekracza 2 

mln EUR 

       co najmniej 2 

mln EUR, ale nie 

przekracza 10 mln 

EUR 

      10 mln EUR i więcej 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt. 2.1.2 lub 2.1.3, pokazuje się ta rubryka: 
Podaj identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców: 
  
 

 
  

C.SYTUACJA WNIOSKODAWCY W ZWIĄZKU Z COVID-19 
 

C.1 Informacje ogólne 
1.1. Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 

grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 
nr 651/2014 

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

             Tak              Nie 

1.3. Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego 
niedoboru lub braku płynności finansowej w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID - 19 

             Tak              Nie 

1.4. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na 
dzień 31 grudnia 2019 r.              Tak              Nie 

 
 

C.2. Uzasadnienie wniosku o grant  

 

2.1. Wnioskodawca odnotował spadek obrotów 

(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 

30% w okresie wybranego jednego miesiąca 
w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku 
w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w 
porównaniu do analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku w związku z zakłóceniami 
gospodarki na skutek COVID-19 

Tak                          Nie 
 

 

2.2. Miesiąc, w którym firma zanotowała 

zmniejszone obroty (nie wcześniej niż marzec 
2020) 

 

 

2.3. Wysokość obrotów w wybranym miesiącu 
2020 r, wskazanym w punkcie 2.2. 

  

 

2.4.  Miesiąc poprzedzający lub analogiczny 
miesiąc poprzedniego roku, w stosunku do 
miesiąca wskazanego w punkcie 2.2, za który 

wykazywane są obroty referencyjne do 
wykazania spadku 

 

2.5. Obroty w wybranym miesiącu, 
wskazanym w punkcie 2.4., względem których 

dokumentowany jest spadek  

 

2.6. Dokumenty źródłowe zawierające ww. 
dane 

 

2.7. Uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub 
braku płynności finansowej w wyniku wpływu 

koronawirusa Covid-19   

 

 

C.3. Oznaczenie prowadzonej działalności  
 

1. Wskaż przeważający kod PKD swojej działalności gospodarczej: 
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• 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
• 55.20.Z związanej  z  prowadzeniem  obiektów  noclegowych  turystycznych i miejsc 

krótkotrwałego zakwaterowania; 
• 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 
• 56.10.A polegającej  na  przygotowywaniu  i  podawaniu  posiłków  i  napojów gościom 

siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw  z  

wystawionego  menu,  spożywanych  na  miejscu,  z  wyłączeniem realizacji  usług  
polegających  na  przygotowywaniu  i  podawaniu  żywności na  wynos  lub  jej  
przygotowywaniu  i  dostarczaniu  oraz  działalności restauracyjnej lub barowej 
prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki; 

• 56.30.Z związanej z przygotowywaniem i  podawaniem napojów do konsumpcji na miejscu; 
• 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym  

powietrzu  lub  w  pozostałych  miejscach  oraz  działalności  klubów filmowych; 
• 79.11.A działalność agentów turystycznych; 
• 79.11.B działalność pośredników turystycznych; 

• 79.12.Z działalność organizatorów turystyki; 
• 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Dz. U. z 2019 r. poz. 

238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568); 
• 82.30.Z działalność  związana  z  organizacją,  promocją  lub  zarządzaniem imprezami,   

takimi   jak   targi,   wystawy,   kongresy,   konferencje,   spotkania, włączając działalności 
polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w 
których te imprezy mają miejsce; 

• 85.51.Z   pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych i 
rekreacyjnych; 

• 85.59.A   nauka języków obcych;  
• 85.59.B   pozostałe    pozaszkolne    formy    edukacji,    gdzie    indziej niesklasyfikowane; 

• 86.90.A   działalność fizjoterapeutyczna; 
• 90.01.Z   działalność związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
• 90.02.Z   działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
• 90.03.Z   artystyczna i literacka działalność twórcza; 

• 90.04.Z   obiektów kulturalnych; 
• 91.03.Z   działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych; 
• 91.04.Z   działalność  ogrodów  botanicznych  i  zoologicznych  oraz  obszarów i obiektów 

ochrony przyrody; 
• 93.11.Z działalność obiektów sportowych; 
• 93.12.Z działalność klubów sportowych; 
• 93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
• 93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

• 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
• 96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; 
• 96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 
• 96.09.Z związanej z salonami tatuażu i piercingu 

• POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, WYŻEJ NIEWYMIENIONA 
 2. Komunikat o przypisaniu do właściwego typu projektu A lub B 
 

 

C.4. Wyliczenie wnioskowanej kwoty wsparcia w formie grantu na kapitał obrotowy 
dla mikro i małych przedsiębiorstw 

1. Podaj liczbę pracowników zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie w oparciu o umowę o 

pracę. Podaj liczbę osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na koniec miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o powierzenie grantu, nie wyższą niż 
zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. 
1.1. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) – 
deklarowana            wartość FTE do wyliczenia stawki 
jednostkowej 
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1.2. Deklarowana liczba miesięcy, dla których 
przedsiębiorca ubiega się o finansowanie i deklaruje 
utrzymanie działalności 

     1            2           3             

 

1.3. Suma – wnioskowana kwota wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu 
utrzymania działalności przedsiębiorstwa:  
 

 
 

C.5. WSKAŹNIK SPECYFICZNY - Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa 

Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania działalności gospodarczej przez co najmniej taką 

liczbę miesięcy kalendarzowych (licząc od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku 
o grant) jaka stanowi odpowiednik liczby użytej do obliczenia wysokości grantu 

1. Liczba miesięcy utrzymania działalności  

2. Data, do której działalność ma zostać utrzymana (ostatni dzień miesiąca upływu okresu 

utrzymania działalności): 

C.6. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 
pomoc publiczna 

1. Czy na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

• w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału 
zarejestrowanego? Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał 

zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. 
akcyjnego lub zakładowego. 

TAK                  NIE                 NIE DOTYCZY   

 

b) w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, 

wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki? 

      TAK                   NIE                NIE DOTYCZY    

 

c) podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?  

     

    TAK        NIE    

d) w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich 

dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 
operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?  

 

     TAK                   NIE                NIE DOTYCZY      

2. Czy na dzień składania wniosku o pomoc w dalszym ciągu jest spełniona jedna z przesłanek 

wskazanych w pkt 1?  

  

       TAK                  NIE               NIE DOTYCZY 

 
 
 

C.7. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 

któremu ma być udzielona pomoc publiczna 

1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność: 

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury? 

     TAK                        NIE    
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b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

     TAK                        NIE  

 

c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

     TAK              NIE    

2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 lit. a-c? 

     TAK               NIE    

3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a lub b, czy zapewniona jest 

rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)? 

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności 
gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających 
obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i 
przychodów. 

 

    TAK                          NIE                    NIE DOTYCZY 

 

  

 

 

4. W przypadku, gdy pomoc ma być udzielona na realizację określonego przedsięwzięcią, należy 
podać jego opis, lokalizację, planowaną datę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wykaz kosztów 

kwalifikowanych w wartości nominalnej i zdyskontowanej: 

     NIE DOTYCZY  

 
 

C.8. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej związanej z 

negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 lub na to samo 
przedsięwzięcie 

• Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną związaną 
z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19?  

    TAK                           NIE   

2. Jeśli tak, należy wskazać:   

 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania  

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (przykładowo dotacja, pożyczka, gwarancja, dopłata do 
oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, ulga podatkowa) 

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy 

d) podstawę prawną Należy podać np. przepis ustawy, nazwę rozporządzenia oraz numer decyzji lub umowy na podstawie 
których udzielona została pomoc. 

3. W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które 

podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na 
które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych 
oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy: 
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D. POMOC PUBLICZNA – OŚWIADCZENIA 

Możliwość uzyskania dotacji wymaga spełnienia określonych warunków. Zapoznaj się z 
oświadczeniami znajdującymi się w tej części wniosku, następnie wybierz właściwe odpowiedzi. 

Pamiętaj, że przed podpisaniem umowy zobowiązany będziesz podpisać wniosek, potwierdzając 

jednocześnie prawdziwość tych oświadczeń. 

D.1 Oświadczenia  
 

Lp. Treść Oświadczenia 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie 
objętym niniejszym wnioskiem. 

 Tak 
 Nie 

2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku o grant są zgodne ze 
stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania w ramach 
niniejszego konkursu wynikająca z art. 286 oraz z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 roku - Kodeks karny (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) 

 Tak 
 Nie  

3. Oświadczam,  iż  zapoznałem(-am)  się  z  Regulaminem   udzielania  grantów  w  
Projekcie  Grantowym Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa, akceptuję postanowienia 
w nim zawarte i nie zgłaszam zastrzeżeń. 

 Tak 
 Nie 

4. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się ze wzorem umowy o przyznanie Grantu oraz 

przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku podpisania umowy o przyznanie Grantu 
wydatki będą podlegały dofinansowaniu na zasadach w niej określonych. 

 Tak 
 Nie 

5.  Oświadczam, że w zakresie niniejszego grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania 
wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach 

niniejszego grantu nie zostanie przeznaczone na: a) całkowite lub częściowe, 
zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków 
publicznych krajowych bądź europejskich, b) sfinansowanie kosztów objętych 
niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym; c) 
zapłacenie podatków,  
w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich 
odzyskania. 

 Tak 
 Nie 
 

 

 

6. Oświadczam, że przed zawarciem umowy o przyznanie grantu, poinformuję pisemnie 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w 
oświadczeniach i dokumentacji powstałych w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku a 

podpisaniem Umowy. 

 Tak 
 Nie 

7. Oświadczam,  że   jestem   świadomy,   iż   wskazaną   formą   komunikacji   i   
dokonywania   czynności  w postępowaniu w zakresie przyznania grantu, jest forma 
elektroniczna. 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że niezachowanie wskazanej formy komunikacji 
skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia, a czynność dokonana w inny sposób 
nie wywołuje skutków.  

 Tak 
 Nie 

8. Oświadczam, że nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania 

przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, 

innych zwrotnych i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z 

innych źródeł finansowania krajowego i zagranicznego. 

 Tak 
 Nie 

9. Oświadczam,  że  dane  osobowe   zawarte   w  niniejszym   wniosku  przetwarzam   w  

sposób  zgodny    z Rozporządzeniem 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  (Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016, str.  1  z 
późn. zm.). 

 Tak 
 Nie 

10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym uprawnionym 
instytucjom oraz osobom dokonującym ewaluacji i oceny. 

 Tak 
 Nie 
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11.  Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), 
przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną 
uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji. 

 Tak 
 Nie 

12. Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem Generatora wniosków o 

udzielenie grantu, jak też na adres elektroniczny wskazany we wniosku. 

 Tak 
 Nie 

13. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w 
szczególności: 

a) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 

b) na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 358),  

c) nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 1 i 4 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 869 z późn. zm.); 

d) nie zostałem wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 

207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 869 z późn. zm.) 

 Tak 
 Nie 

14. Oświadczam, że przedmiot wniosku o przyznanie grantu nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 3 ust. 

3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289 z późn. zm), tj. likwidacji ani 
budowy elektrowni jądrowych; inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 
wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa; 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 

15. Oświadczam, że przedmiot wsparcia uzyskanego w ramach grantu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa: 

1) w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a dnia 28 

kwietnia 20120 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 wystąpienie 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 
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16. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniom z możliwości otrzymania wsparcia, zgodnie 
z którymi wsparcie nie może być udzielone: 

1) osobie fizycznej, jeśli została skazana 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;   

2) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów 
zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany 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;  

3) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

 Tak 
 Nie 

17. Oświadczam, że nie prowadzę działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak: 

a) produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie  

z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, 

obrót lub działalność; 

b) produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i 

produktów pokrewnych oraz obrót nimi; 

c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich 

rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie  

to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy 

wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej; 

d) kasyna i równoważne przedsiębiorstwa; 

e) badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do 

programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które  

• mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej  

w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna 
internetowe; lub pornografię; lub które  

• mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych 

elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych; 

f) badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do:  

• klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; 

• organizmów zmodyfikowanych („GMO”); 

g) inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed 

negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie 
lub bezpieczeństwo; 

h) działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych. 

 Tak 
 Nie 

18. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziłem działalność gospodarczą oraz 
nie znajdowałem się w trudnej sytuacji o której mowa w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 

KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.), art. 2 pkt. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w 
sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz art. 3 pkt. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1388/2014. 

 Tak 
 Nie 

19. Oświadczam, że w przypadku konieczności weryfikacji na dokumentach danych 

przedstawionych we wniosku i załącznikach zostaną one odpowiednio przedstawione 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie grantu. 

 Tak 
 Nie 
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20. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorstwo nie zalegało z 
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i)rozłożenie 
płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i 

składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty 
pobranej 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 

21. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z 

wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem 
wewnętrznym. 

 Tak 
 Nie 

22. Oświadczam, że przedsiębiorstwo według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziło 

działalność gospodarczą, nie została otworzona likwidacja na podstawie KSH oraz na 
dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na 
podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na 
podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. 

 Tak 
 Nie 

23. Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą 

wniosku o przyznanie grantu przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 Tak 
 Nie 

24. Oświadczam, że przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet 

braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego 
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu 
gospodarki na skutek COVID-19. 

 Tak 
 Nie 

25. Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010 z 
późn. zm.) zawartych w przedmiotowym wniosku. 

 Tak 
 Nie 

26. Oświadczam, że otrzymana pomoc (w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek 

zwrotnych, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności, gwarancji, 
pożyczek lub kapitał własny) kumulatywnie w oparciu o Komunikat Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz.UE.C nr 91I str. 
1) ze zmianami wprowadzonym Komunikatem Komisji Europejskiej: Zmiany w 
tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 112 I/01) (Dz.Urz.UE.C 2020 Nr 
112I, str. 1) nie przekracza na jedno przedsiębiorstwo: 

• 100 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 

w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych; 

• 120 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 

w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

• 800 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa: 

• prowadzącego działalność w sektorze innym niż produkcja podstawowa 

produktów rolnych oraz sektor rybołówstwa i akwakultury; 

prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub 

działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz jednocześnie działalność w 
innym sektorze, pod warunkiem, że zapewnia rozdzielność gospodarczą pomiędzy 
działalnością w ramach poszczególnych sektorów. 

 Tak 
 Nie 

27. Oświadczam, że na dzień zarejestrowania  niniejszego wniosku o przyznanie grantu w 

projekcie grantowym, podmiot wnioskujący spełnia wszystkie kryteria pozwalające 
zaliczyć go, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1 z późn. zm.), do kategorii mikro lub małych przedsiębiorstw, 
zgodnie z oświadczeniem we wniosku o przyznanie grantu. 

 Tak 
 Nie 
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28. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem danych grantobiorców  zbieranych i przetwarzanych w celu 

udziału tych osób w naborze wniosków o grant jest Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ; 

• osobom, które we wniosku o grant 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 Programu; 

• osobom, które we wniosku o grant podały swoje dane osobowe przysługuje 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; 

• osobom, które we wniosku o grant podały swoje dane osobowe przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• dane osobowe są przetwarzane przez Odbiorcę Danych, tj. Wielkopolską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.; 

• dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych -  inspektor.odo@warp.org.pl 

oraz wyrażam zgodę na: 

• przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z 
późn. zm.); 

• przetwarzanie danych przez okres 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. 

 Tak 
 Nie 

29. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji 

celu przetwarzania, tj. przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o grant w ramach 
Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej oraz zawarcia i realizacji umowy. Podstawą 
przetwarzania danych jest moja zgoda, a w przypadku zawarcia umowy, fakt zawarcia 
umowy. Brak podania danych uniemożliwia realizację powyższego celu. Jestem 
świadomy/a, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz 
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Oświadczam, że jestem również świadomy/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do 
danych, ich sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do 
przenoszenia danych. Moje dane mogą być przetwarzane w okresie realizacji celu i 
obowiązywania zgody lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, wycofania 
zgody, 
a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, 
w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. Moje dane nie będą przedmiotem sprzedaży, będą natomiast udostępnione 
podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia 
kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności WARP Sp. z o.o., nie będą w oparciu o nie 
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Oświadczam, że zapoznałem się z 
informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Spółce WARP Sp. z o.o. 

znajdującymi się na stronie internetowej www.warp.org.pl 

 Tak 
 Nie 
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