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SEKCJA A. GRANTOBIORCA
A.1 DANE GRANTOBIORCY
NAZWA PODMIOTU
FORMA PRAWNA
NIP
REGON

A.2 DANE ADRESOWE GRANTOBIORCY
GMINA
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU/LOKALU
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL

A.3 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA GRANTOBIORCY
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL

+

DODAJ KOLEJNY

A.4 DANE DO KONTAKTU
IMIĘ I NAZWISKO
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL

A.5 DATA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI
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A.6 PRZYNALEŻNOŚĆ DO URZĘDU SKARBOWEGO

A.7 STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA
Mikro przedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

UZASADNIENIE
(maksymalnie 1500 znaków)
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SEKCJA B. PRZEDSIĘWZIĘCIE
B.1 TYTUŁ
(maksymalnie 150 znaków)

B.2 UZASADNIENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
B.2.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

(maksymalnie 1500 znaków)

B.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE

(maksymalnie 1500 znaków)

B.2.3. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

(maksymalnie 2000 znaków)

B.3 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
B.3.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
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(maksymalnie 3000 znaków)

B.3.2. CELE I EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

(maksymalnie 3000 znaków)

B.3.3. KOMERCJALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(maksymalnie 1500 znaków)

B.4 ZGODNOŚĆ Z IS
B.4.1. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH
Zdrowa i bezpieczna żywność
Zdrowie i turystyka zdrowotna
Zaawansowane materiały i narzędzia
Transport i mobilność
Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne
B.4.2. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA TECHNOLOGIACH (HORYZONTALNE)
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Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Ekoinnowacje
Automatyka przemysłowa

UZASADNIENIE:
(maksymalnie 1500 znaków)

B.5 POMOC DE MINIMIS
Całkowita kwota PLN przyznanej pomocy de minimis w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających lat podatkowych

B.6 MAKSYMALNY POZIOM DOTACJI

B.7 DODATKOWE OPISY PRZEDSIĘWZIĘCIA
B.7.1 ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

(maksymalnie 1500 znaków)

B.7.2 ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

(maksymalnie 1500 znaków)
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B.7.3. WSPÓŁPRACA

(maksymalnie 1500 znaków)

B.7.4. EKOINNOWACJE

(maksymalnie 1500 znaków)

B.7.5. DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UZYSKIWANIA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

(maksymalnie 1500 znaków)

B.8 OCHRONA WŁANOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
B.8.1 RODZAJ
PATENT
WZÓR UŻYTKOWY
WZÓR PRZEMYSŁOWY
B.8.2 ZASIĘG
Krajowy (wyłącznie Polska)
Europejski (jeden kraj europejski inny niż Polska)
Światowy (jeden kraj pozaeuropejski albo co najmniej dwa kraje europejskie inne niż
Polska)
Globalny (co najmniej dwa kraje pozaeuropejskie)
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UZASADNIENIE
(maksymalnie 1500 znaków)
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SEKCJA C. WSKAŹNIKI REALIZACJI
C.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAŹNIKA

WARTOŚĆ
DOCELOWA

UZASADNIENIE
(maksymalnie 1500 znaków)

C.2 WSKAŹNIKI REZULTATU
NAZWA WSKAŹNIKA

WARTOŚĆ
DOCELOWA

UZASADNIENIE
(maksymalnie 1500 znaków)

C.3 WSKAŹNIK MIEJSC PRACY


NIE DOTYCZY

NAZWA WSKAŹNIKA

WARTOŚĆ
DOCELOWA

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)
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UZASADNIENIE
(maksymalnie 1500 znaków)
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SEKCJA D. KOSZTY I TERMIN REALIZACJI
D.1 OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

D.2 WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW
NAZWA

OPIS KOSZTÓW

(maksymalnie 750 znaków)

(maksymalnie 750 znaków)

(maksymalnie 750 znaków)

D.3 KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT




TAK
NIE
CZĘŚCIOWO

UZASADNIENIE

(maksymalnie 750 znaków)

D.4 KOSZTY REALIZACJI
NAZWA

CAŁKOWITE

KWALIFIKOWALNE

RAZEM
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE

PLN

PROCENT DOFINANSOWANIA

%
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INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Grantobiorca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych przekazywanych KPAI zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z
przepisami RODO.
2. Wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia jakie Grantobiorca przekazuje KPAI na etapie procesu
naboru, oceny wniosku o dofinasowanie oraz procesu związanego z podpisaniem umowy o
dofinasowanie projektu, mogą zawierać tylko te dane osobowe, których obowiązek przekazywania
wynika z aktualnych zasad realizacji RPO WK-P, w szczególności z regulaminu, instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowanie, zasad w zakresie kwalifikowania wydatków.
3. Grantobiorca ma obowiązek usunąć z przekazywanych dokumentów te dane osobowe, które nie są
wymagane przez KPAI w taki sposób, aby nie można ich było odczytać.
4. Administratorem zawartych we Wniosku (wraz z załącznikami) danych osobowych, w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w związku ze złożeniem Wniosku i jego oceną w ramach
realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu projektu
„Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej zwany „projektem”)
jest:
- Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego mającego siedzibą przy Planu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
- minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn zm.) mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych),
- Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (dalej zwana „KPAI”) z siedzibą przy Szosie
Chełmińskiej 30, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru – konkurs Fundusz Badań i Wdrożeń),
- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej zwana „TARR”) z siedzibą przy ul. Włocławskiej
167, 87-100 Toruń.
W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną
umieszczoną na portalu internetowym:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/Zmiany_w_zwi%C4%85zku_z_RODO
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem Wniosku i jego oceną,
w ramach realizowanego przez KPAI projektu, jest art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązek prawny
ciążący na Administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
6. Podanie danych osobowych we Wniosku (wraz z załącznikami) jest warunkiem koniecznym do
złożenia Wniosku, a także: przeprowadzenia jego oceny, kontroli, audytu, ewaluacji, monitoringu
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realizacji, sprawozdawczości, raportowania oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w
ramach realizowanego przez KPAI projektu. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości
złożenia Wniosku i przeprowadzenia jego oceny.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującymi z KPAI
(podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi)
wyłącznie w celu realizacji projektu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od KPAI dostępu do jej danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie określonym w art. 20
RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie jej danych osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. 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, chyba że niezbędny będzie dłuższy
okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
11. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez KPAI są następujące:
biuro@kpai.pl.
12. KPAI może przetwarzać dane osobowe zawarte we Wniosku (wraz z załącznikami) także w celach
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 pkt 1 lit f) RODO.
13. W oparciu o dane osobowe KPAI nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
14. KPAI nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych
do państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
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OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY
1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie są prawdziwe i zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym. Przedstawiona koncepcja realizacji przedsięwzięcia jest zgodna
z planowaną do realizacji inwestycją i będzie przedmiotem realizacji w określonym kształcie
w przypadku przyznania wsparcia.
2. Zobowiązuję się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym KPAI sp. z o.o.
dla organizacji konkursów w ramach FBiW oraz dokumentacją FBiW.
3. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku o dofinansowanie wraz z dołączoną
dokumentacją w celu dokonania oceny, ewaluacji i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego
podmiotów.
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jestem
objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie przepisów, tj. a) art. 207 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); b) art. 12
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769); c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ).
5. Oświadczam, że na Grantobiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej oraz, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6. Oświadczam, że koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia nie były,
nie są i nie będą finansowane z innych środków publicznych (europejskich i krajowych) w zakresie
ubiegania się o wsparcie.
7. Oświadczam, że na czas realizacji przedsięwzięcia zabezpieczę wystarczające środki finansowe
(w tym wkład własny) gwarantujące płynną i terminową realizację przedsięwzięcia przedstawionego
w niniejszym wniosku o dofinansowanie.
8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości zgodnie z art. 71 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L. 347/320 z 20.12.2013 r.) i utrzymania własności rezultatów
przedsięwzięcia przez okres minimum 3 lat od całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia
zgodnie z zapisami Regulaminu.
9. Oświadczam, że wszelkie zamówienia dokonane w ramach przedsięwzięcia odbędą się na zasadach
i w trybie przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1986), chyba że zostały ustawowo wyłączone. Jednocześnie jestem świadomy tego, że
w przypadku braku ustawowego obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zobowiązany jestem do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach przedsięwzięcia w szczególności w sposób zapewniający przejrzystość oraz
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
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10. Oświadczam, że przedsięwzięcie jest zgodne z regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania
pomocy publicznej, w tym w zakresie określenia statusu przedsiębiorstwa (wielkości) kwalifikującego
do przyznania wsparcia w określonej wysokości.
11. Oświadczam, że inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięcia nie wywrą negatywnego
wpływu na obszary NATURA 2000 oraz nie będą naruszać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej
roślin, zwierząt i grzybów oraz oświadczam, że przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).
12. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, zawartych we
wniosku o dofinansowanie, gromadzonych na potrzeby naboru, oceny i realizacji przedsięwzięcia oraz
zbieranych w celu monitoringu i ewaluacji przedsięwzięcia – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) . 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. Zgodę mogę odwołać
korespondencyjnie dostarczając do KPAI w formie pisemnej odwołanie, bądź drogą mailową na adres
biuro@kpai.pl lub fbiw@kpai.pl.
13. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób
wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we
wniosku o dofinansowanie. Oświadczam , że osoby te zostały poinformowane, iż ich dane osobowe są
gromadzone na potrzeby naboru, oceny i realizacji przedsięwzięcia oraz zbierane w celu monitoringu
i ewaluacji przedsięwzięcia – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000). Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania
danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz
realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane
o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia
przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby oświadczam, iż o
powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
14. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
15. Oświadczam, iż wskazane we wniosku o dofinansowanie wysokość wydatków kwalifikujących się
do objęcia wsparciem oraz wartość wsparcia zostały określone w oparciu o obowiązujące w tym
zakresie dokumenty i przepisy (m.in. Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów
w ramach FBiW, a także dokumentację FBiW), w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku
VAT w ramach FBiW.
16. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawo
do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
17. Oświadczam, że prowadzę działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. oraz
zapewnię komercjalizację rozumianą jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności
gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich
wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić
maksymalnie w okresie trwałości przedsięwzięcia. Wdrożenie może być sfinansowane ze środków
własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania. Przerwanie realizacji przedsięwzięcia oraz
rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w
przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia
zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z
ekonomicznego punktu widzenia.
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.

………………………………………………........................
Miejscowość, data

………………………………………………........................

Pieczęć Grantobiorcy

Podpis wraz z określeniem stanowiska osoby/osób
reprezentującej/ych Grantobiorcę
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Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Załącznik nr 1: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE
MINIMIS
Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
Załącznik nr 3: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ
POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W
ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 4: INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GRANTOBIORCY (jeśli dotyczy).
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