GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU-WZÓR
Numer wniosku o grant
Data złożenia wniosku o grant
Nazwa wnioskodawcy
Wnioskowane dofinansowanie
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%)

I.

WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

NIP wnioskodawcy
Nazwa wnioskodawcy
Numer kodu PKD przeważającej działalności 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
Adres siedziby wnioskodawcy
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
Adres e-mail
Dane wspólnika
NIP wspólnika
Imię
Nazwisko
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Ulica
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małym

średnim

dużym

Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
Wielkość zatrudnienia

II.

WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż adres siedziby wnioskodawcy)

Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
Adres e-mail

III.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail

IV.

INFORMACJA O STANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.

Tak 

Nie 

w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, ale po tym dniu znalazł się w Tak 

Nie 

w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014
Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.

trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19
W przypadku odpowiedzi w powyższym wierszu „tak” należy opisać w jaki sposób wystąpienie pandemii COVID-19
wpłynęło na znalezienie się Wnioskodawcy w trudnej sytuacji.

Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności
finansowej w związku wystąpieniem pandemii COVID-19
Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.
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Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Okres realizacji projektu - przedsięwzięcia objętego grantem <od>
Okres realizacji projektu - przedsięwzięcia objętego grantem <do>

VI.

UZASADNIENIE WNIOSKU O WSPARCIE

Wnioskodawca odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej
70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku
w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca

Tak 

Nie 

ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19
Miesiąc, za który wykazywane są zmniejszone obroty (nie wcześniejszy niż marzec 2020)
Obroty w wybranym miesiącu 2020 roku
Miesiąc, za który wykazywane są obroty referencyjne do wykazania spadku
Obroty w wybranym miesiącu względem których dokumentowany jest spadek
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%)
Dokumenty źródłowe zawierające ww. dane
Uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub
braku płynności finansowej w wyniku wpływu koronawirusa Covid-19

VII.

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WNIOSKOWANEGO WSPARCIA
Zakres rzeczowy

Zadanie
Zadanie 1
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Nazwa zadania
Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
nie rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego na
podstawie KSH, nie rozpoczęcie postępowania
upadłościowego na podstawie Ustawy Prawo
upadłościowe albo postępowania
restrukturyzacyjnego na podstawie Ustawy Prawo
restrukturyzacyjne

Opis działań planowanych do realizacji
w ramach wskazanych zadań/podmiot działania
Finansowanie kapitału obrotowego w celu
utrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Status (wielkość przedsiębiorstwa)
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) w miesiącu
złożenia wniosku o powierzenie grantu - deklarowana wartość FTE
do wyliczenia miesięcznej stawki jednostkowej wsparcia
3

Liczba miesięcy dla których przedsiębiorca ubiega się o
finansowanie i deklaruje utrzymanie działalności

Wyliczenie wnioskowanej kwoty wsparcia udzielanej w formie grantu
Rodzaj
ryczałtu

Nazwa
ryczałtu

Kategoria
kosztów

Zadanie 1
(Nazwa zadania):
Stawka
Wsparcie w Dotacja na
jednostko formie
kapitał
wa
grantu na obrotowy

Informacje
dotyczące
ryczałtu

Liczba
zatrudnionych
(FTE):…..
Wysokość
kapitał
stawki: …….
obrotowy
Liczba stawek:
….
Suma – wnioskowana kwota wsparcia
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Wydatki
ogółem

Wydatki
%
Dofinansowanie
dofinansowania
kwalifikowalne

Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa
0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

100.00%

VIII.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi
konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma
być udzielona pomoc publiczna1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki
cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc w
związku z działalnością prowadzoną w tej spółce2)

1. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

1a. Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

2a. Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
podmiotu

3a. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
wspólnika

4. Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę4)

5. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.)5)

6. Wielkość podmiotu, 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.)
mikroprzedsiębiorca

mały
przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

7. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, jest powiązany z innymi przedsiębiorcami zgodnie
z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

tak

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy podać identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z
podmiotem przedsiębiorców:

8. Data utworzenia podmiotu

-
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nie

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
publiczna
1. Czy na dzień 31 grudnia 2019 r.:
a) w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowoakcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego 6)?

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

2. Czy na dzień składania wniosku o pomoc w dalszym ciągu jest spełniona jedna z przeslanek
wskazanych w pkt 1?

tak

nie dotyczy
nie

nie dotyczy

C. 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

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 rachunkowa7) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)?

tak

nie
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nie dotyczy

4. W przypadku, gdy pomoc ma być udzielona na realizację określonego przedsięwzięcia, należy podać jego opis, lokalizację,
planowaną datę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wykaz kosztów kwalifikowanych w wartości nominalnej i zdyskontowanej:
nie dotyczy
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D. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi
konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 lub na to samo przedsięwzięcie
1. 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 prawną8)

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:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis
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1) W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej
niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy
podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności
imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo
komplementariusza).
3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
5) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej
działalności, która generuje największy przychód.
6) 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.
7) 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.
8) Należy podać np. przepis ustawy, nazwę rozporządzenia oraz numer decyzji lub umowy na podstawie których udzielona została pomoc.
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IX.

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią informacje zawarte w
następujących częściach wniosku o pomoc w formie grantu:

Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, z późn. zm.)
Inne (jakie):

Pozostałe oświadczenia:
W imieniu przedsiębiorstwa (Grantobiorcy) ................................ :
1.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o grant są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym, oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

I.11-GO-1.6.2

2.

Oświadczam, że w przypadku konieczności weryfikacji na dokumentach danych przedstawionych
we wniosku i załącznikach zostaną one odpowiednio przedstawione na prośbę/wniosek KujawskoPomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu.

3.

Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą wniosku
o dofinansowanie przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

4.

Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem naboru i akceptuję jego zasady.

5.

Oświadczam, że wydatki planowane do finansowania w niniejszym projekcie nie były i nie będą
finansowane w z innych środków publicznych. Ponadto, otrzymując przedmiotowe wsparcie, nie będę na
ten sam okres, otrzymywać wsparcia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach którego również finansowane są koszty obrotowe.

6.

Oświadczam, że przedmiot grantu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
dofinansowania, o których mowa:
1) w § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 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”.

2) w art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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. L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest:
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) 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.
7.

Oświadczam, że nie prowadzę działalności w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)

produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów;
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f)

prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz sektora kas spółdzielczych.

8.

Oświadczam, że:
a)

jako osoba fizyczna, nie zostałem/am skazany/a 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;

b) jako inny podmiot niż wskazany w lit. a), członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki
osobowej nie został/a skazany/a 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;
c)
9.

jako podmiot zbiorowy, nie został orzeczony przez sąd zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub
innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

Oświadczam, że przedsiębiorstwo:
a.
b.
c.

d.

prowadziło działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegało z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z warunkami wskazanymi do ubiegania się o wsparcie;
według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzyło likwidacji
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;
na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 01.02.2020 r. prowadziło działalność
gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/
oddział.

10. Oświadczam, że nie zostałem wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia na podstawie art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
11. Oświadczam, że nie jestem objęty zakazem 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) na
podstawie z 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) oraz na podstawie 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. 2019 r. poz. 628
z późn. zm.).
12. Oświadczam, że wnioskowane wsparcie nie powoduje przekroczenia limitu wsparcia 800 000 EURO
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 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
(Dz. U. poz. 773).

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję
Zarządzającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący
ewaluacji.
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(dalej: RPO WK-P 2014-2020), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO” oraz Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Jestem świadomy/a, iż
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach realizacji RPO WK-P 2014-2020 jest
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych administratorem danych osobowych będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na
mocy art. 71 ust. 1 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.),
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
15. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany
w formularzu wniosku o powierzenie grantu oraz jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej
w Regulaminie naboru formy komunikacji.
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