UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 120/2021/Z
Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 17.11. 2021 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Pieczęć organizacji partnerskiej o
zasięgu ogólnopolskim lub
ponadregionalnym (OPO)

Pieczątka Departamentu
Wspierania Konsumpcji
Data wpływu

Pieczątka kancelarii KOWR
Data wpływu/Sygnatura

UWAGI:
1. Do wypełnienia formularza należy używać DRUKOWANYCH LITER.
2. Przy wypełnianiu formularza nie należy używać korektora.
3. Wypełniony formularz należy złożyć w Centrali KOWR.

Cel:
złożenie wniosku

korekta złożonego wniosku

CZĘŚĆ A – INFORMACJE O BENEFICJENCIE
1. NIP beneficjenta (organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym - OPO)

2. Nazwa beneficjenta (organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym - OPO)

3. Adres siedziby beneficjenta (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr, lok.)

4. Numer telefonu

5. Numer faksu

6. Status prawny beneficjenta:………………………………………………………………………………………………
7. Czy VAT od wydatków poniesionych przez beneficjenta nie podlega zwrotowi na mocy krajowych przepisów o podatku VAT?

Tak

Nie

Nie dotyczy
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CZĘŚĆ B – DANE O PROJEKCIE
1.

Program Operacyjny (kod CCI): ………………………… (nazwa): .…………………………………………

2.

Podprogram:.………………………………………………… 3. Operacja: …………………………………………

4.

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu

-

-

5.

Planowana data zakończenia realizacji projektu

-

-

6.

Rodzaje udzielanej pomocy materialnej - …………………………………………………………………………………….

7.

Wartość ogółem

,

PLN

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………….
8.

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu

,

PLN

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Oświadczam, że OPO wybiera tryb wypłaty dofinansowania:
łączony (zaliczkowy i standardowy)

standardowy

Do wniosku załączam:
Załącznik nr 1 – Opis projektu
Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które
zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym
Załącznik nr 3 – Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji
partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących
OŚWIADCZENIE:
Przyjmuję do wiadomości, że:


KOWR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje
wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane;



dane oraz otrzymane kwoty w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym są publikowane za
pośrednictwem strony internetowej1.

Oświadczam, że:


zobowiązuję się do realizowania działań w ramach PO PŻ 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawodawstwa krajowego i UE oraz z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej, w tym do przestrzegania zasady należytego

Art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1)
1
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zarządzania finansami zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/20122;


zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych
stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i
magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020;



informacje i dane przedstawione w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są aktualne i zgodne z prawdą.

Pouczony/-a/ o treści art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.), który
stanowi: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam,
że informacje i dane przedstawiono w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku są aktualne i zgodne z prawdą.
Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub
ponadregionalnym (OPO)

Miejsce i data sporządzenia wniosku

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania organizacji partnerskiej
o zasięgu ogólnopolskim lub
ponadregionalnym (OPO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE,
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 193, str. 1)
2
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