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………………………..………………………
(miejsce, data/ place, date)

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ Applicant’s name)

…………………………………………………
(nr wniosku/ Application number )

…………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Przedsiębiorstwa/
title/degree, name of the Enterprise’s authorised representative)

………………………………………………………………………………
(nazwa Przedsiębiorstwa, w którym będzie realizowany projekt
name of the Enterprise which will host the project)

OŚWIADCZENIE/ STATEMENT

Będąc uprawnionym/‐ą do reprezentacji Przedsiębiorstwa
w zakresie wyżej wymienionego wniosku składanego w
Programie TEAM TECH (Konkurs nr 4/2017) niniejszym
oświadczam, że:
 zapoznałem/‐am się z wyżej wymienionym
wnioskiem wraz z załącznikami, w szczególności z
planowanym budżetem projektu oraz z
wszystkimi oświadczeniami Przedsiębiorstwa
niezbędnymi do złożenia tego wniosku, a
wszystkie informacje zawarte we wniosku oraz
treść oświadczeń są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym;


upoważniam Wnioskodawcę do złożenia tego
wniosku drogą elektroniczną.

As an authorised representative of the Enterprise with
respect to the said application in the TEAM TECH
Programme (Competition No.4/2017), I hereby
represent that:
 I have become familiar with the said
application and the attachments thereto, and
in particular with the planned project budget
and all the representations made by the
Enterprise as may be necessary to submit the
application, and all the information contained
in the application and the contents of the
representations correspond to the actual
situation in law and in fact;


I authorise the Applicant to file this application
electronically.
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Niniejszy dokument zostanie złożony wraz z wnioskiem
This document will be filed electronically together with
drogą elektroniczną.
the application.
Oświadczam, że:
1. Przedsiębiorstwu
znana
jest
Dokumentacja I represent that:
Konkursowa Programu TEAM TECH (Konkurs nr 1. The Enterprise is familiar with and undertakes to
observe the Competition Documentation of the
4/2017) i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
TEAM TECH Programme (Competition No 4/2017).
2. Przedsiębiorstwo akceptuje wniosek składany w
niniejszym konkursie wraz z budżetem przewidzianym 2. The Enerprise accept content of the application to
be submitted within a competition together with a
do jego realizacji, w szczególności w zakresie
specified budget of the project, in particular with
wydatków
związanych
z
wynagrodzeniami,
regard
to
expenses
like
remunerations,
podwykonawstwem,
kosztami
rozwoju
kadry
subcontracting, research staff development costs,
naukowej, pozostałymi kosztami bezpośrednimi oraz
other direct and indirect costs.
kosztami rozliczanymi metodą uproszczoną.
3. Przedsiębiorstwo *:
 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub 3. Enterprise*:
 has no legal possibility to recover or deduct
odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu
the finally incurred VAT and for this reason
podatku VAT i w związku z tym wnioskuje o
applies for refund of the VAT incurred as part
refundację poniesionego w ramach projektu
of the project (excluding the purchase of
podatku VAT (z wyłączeniem nabycia towarów i
goods and services covered by Article 86 item
usług do których zastosowanie ma art. 86 ust 2a
2a and Article 90 of the VAT Act of 11 March
oraz art. 90 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o
2004). At the same time it undertakes to
podatku od towarów i usług). Jednocześnie
return the incurred VAT refunded under the
zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanego w
project should it have a possibility to recover
ramach projektu poniesionego podatku VAT,
or deduct such VAT in full or in part;
jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
całkowite lub częściowe odzyskanie lub
odliczenie tego podatku;
 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub
 it has not legal possibility to recover or deduct
odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu
the finally incurred VAT, but it does not and
podatku VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie
will not apply in the future for refund of any
będzie w przyszłości wnioskować o refundację
part of the VAT incurred under the project;
jakiejkolwiek części poniesionego w ramach
projektu podatku VAT;
 będzie mogła odzyskać lub odliczyć kwotę
 It will be able to recover or deduct the VAT on
podatku VAT od nabytych w ramach
the goods and services acquired as part of the
realizowanych działań objętych wnioskiem
activities covered by the application with
towarów i usług w związku z którymi przysługuje
respect to which it has the right to reduce the
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
output tax by the amount of the input tax
kwotę podatku naliczonego (z wyłączeniem
(except for acquisition of the goods and
nabycia towarów i usług do których
services covered by Article 86 item 2a and
zastosowanie ma art. 86 ust 2a oraz art. 90
Article 90 of the VAT Act of 11 March 2004).
Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od
*select one of the above
towarów i usług).
*proszę wybrać jedno z powyższych

Plik pobrany z zakładki Pliki do Pobrania, składany na ostatnim etapie, po zamknięciu edycji danych w systemie
elektronicznym FNP
File downloaded from the Downloads section, to be submitted at the last stage, after completion of data editing in
the FNP electronic system
4. Oświadczam, że:
a) w przypadku otrzymania dofinansowania na 4. I represent that:
a) if the Enterprise receives a subsidy towards
realizację projektu Przedsiębiorstwo nie naruszy
the project, it shall not contravene the
zasady zakazu podwójnego finansowania,
prohibition of double financing, meaning
oznaczającej
niedozwolone zrefundowanie
unauthorised full or partial refund of a
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa
particular expense twice from public funds
razy ze środków publicznych (unijnych lub
(i.e. from EU or domestic sources);
krajowych),
b) wydatki objęte wnioskiem nie są finansowane ze
b) the expenses covered by the application
środków pochodzących z innych źródeł.
are not financed with monies originating
from other sources.
5. Oświadczam, że zadania objęte wnioskiem nie są
finansowane ze środków pochodzących z innych 5. I represent that the tasks covered by the
application are not financed with monies
źródeł.
originating from other sources.
6. Oświadczam, że Przedsiębiorstwo w którym będzie
realizowany projekt nie zalega z wpłatami z tytułu 6. I represent that the Enterprise which will host the
project is not in arrears with any statutory
należności budżetowych oraz w opłacaniu składek na
payments or with any social insurance/health
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
contributions.
7. Oświadczam, że Przedsiębiorstwo w którym będzie
7.
I represent that the Enterprise which will host the
realizowany projekt nie podlega wykluczeniu z
project is not in a situation of exclusion from
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
financing under:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
a) Article 207 item 4 of the Public Finances Act of
finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885
27 August 2009 (consolidated text: Journal of
z późn. zm.),
Laws, 2013, item 885, as amended);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
b)
Article 12 item 1 point 1 of the Act of 15 June
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
2012 on the effects of assigning work to
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
foreigners unlawfully present in the territory of
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
the Republic of Poland (Journal of Laws, item
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października
c) Article 9 item 1 point 2a of the Act of 28
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
October 2002 on the responsibility of collective
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
entities for punishable offences (consolidated
(t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
text: Journal of Laws, 2012, item 768, as
amended).
8. Oświadczam, że Przedsiębiorstwo w którym będzie
realizowany projekt wystąpi o wszystkie zgody komisji 8. I represent that the Enterprise which will host the
project will apply for all consents of ethics or other
etycznych lub innych oraz inne wymagane prawem
committees and other permits required by law,
zezwolenia niezbędne do prowadzenia badań, których
necessary to conduct the research to which they
one dotyczą i rozpocznie realizację tych badań
refer, and will start to carry out this research only
dopiero po uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń.
after obtaining the relevant consents and permits,
9. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku
ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny (w tym 9. I hereby consent to this application being disclosed
to experts responsible for evaluation (including
ewaluacji schematów udzielania pomocy publicznej,
evaluation of state aid schemes, if applicable) and
jeśli dotyczy)oraz wyrażam zgodę na udzielenie
authorise disclosure of such information for the
informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych
purpose of evaluations by the Foundation for Polish
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Science, the Intermediary Authority for the Smart
Growth Operational Programme, the Managing
Authority for the Smart Growth Operational
Programme or other competent bodies, regardless
of the outcome of the process of selection of
projects for financing.
Oświadczam, że projekt nie został rozpoczęty i nie 10. I represent that the project has not been
commenced and will not be commenced earlier
będzie rozpoczęty wcześniej, niż dnia następującego
than on the day following the date of submission of
po
dniu
złożenia
niniejszego
wniosku
o
this subsidy application.
dofinansowanie.
Oświadczam,
że
w
związku
z
realizacją 11. I represent that implementation of the subsidised
project will not result in a significant loss of jobs in
dofinansowanego projektu nie nastąpi znacząca
the Enterprise’s present locations in the European
utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach
Union, with the “significant loss of jobs” being
Przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, przy
defined as a loss of at least 100 jobs.
czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co
najmniej 100 miejsc pracy.
Oświadczam, że Przedsiębiorstwo nie pozostaje pod 12. I represent that the Enterprise is not under court‐
appointed management, is not in the process of
zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku
liquidation or insolvency proceedings and no
likwidacji lub postępowania upadłościowego, ani też
statutory circumstances exist that would warrant
nie zachodzą ustawowe przesłanki umożliwiające
declaration of its bankruptcy.
ogłoszenie upadłości.
Oświadczam,
że
Przedsiębiorstwo
posiada 13. I represent that the Enterprise has sufficient
financial means to ensure smooth and timely
wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i
delivery of the project presented in this application.
terminową realizację projektu przedstawionego w
niniejszym wniosku.

przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Instytucję
Pośredniczącą PO IR, Instytucję Zarządzającą PO IR lub
inne uprawnione podmioty, bez względu na wynik
procesu wyboru projektów do dofinansowania.

10.

11.

12.

13.

……………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ seal and signature of the authorised person)

Pouczenie:
Zgodnie z Dokumentacją Konkursową Programu TEAM
TECH (konkurs nr 4/2017) oświadczenie podpisuje osoba
uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorstwa, zgodnie z
zasadami reprezentacji tego Przedsiębiorstwa.

Note:
In accordance with the competition documentation of
the TEAM TECH Programme (Competition No. 4/2017),
the representation is to the signed by the Enterpriser’s
duly authorised signatory.

Wnioskodawca ma świadomość, że ciąży na nim
obowiązek zabezpieczenia jego konta w systemie
elektronicznym FNP i jest on zobowiązany do
wprowadzenia
odpowiednich
zabezpieczeń
oraz
wewnętrznych regulacji uniemożliwiających dostęp do
jego konta w systemie elektronicznym FNP przez osoby
nieupoważnione.

The applicant is aware of the obligation to ensure
protection of their account in the FNP electronic system
and shall implement adequate safeguards and internal
regulations to prevent unauthorised access to their
account in the FNP electronic system.
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