
  

  
  
  
  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)  z siedzibą w 
Warszawie 02-611, ul. I. Krasickiego 20/22   

  
  

Instytucja Wdrażająca (IW)   
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (POIR) oś 
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Plik pobrany z zakładki Dokumenty do pobrania, składany po zamknięciu edycji danych w 
systemie elektronicznym FNP 

 
………………………..……………………… 

(miejsce, data) 
 
……………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko kierownika projektu)  

 

…………………………………………………  
(nr wniosku)  
 
…………………………………………………  
(nr projektu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
(tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Lidera konsorcjum)  
 
 ………………………………………………………………………………  
(nazwa Lidera konsorcjum)  

 

Będąc uprawnionym/-ą do reprezentacji Lidera konsorcjum w zakresie wyżej wymienionego wniosku 

o zmianę składanego w konkursie zgodnie z UZUPEŁNIENIEM DOKUMENTACJI 

KONKURSOWYCH/REGULAMINU KONKURSU DLA DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ZMIAN W REALIZOWANYCH PROJEKTACH z dn. 25/08/2020, niniejszym oświadczam, że:  

• Lider konsorcjum jest uprawniony do reprezentowania Konsorcjantów,  

• zapoznałem/-am się z wyżej wymienionym wnioskiem wraz z załącznikami, w szczególności 

z planowanym budżetem projektu oraz z wszystkimi oświadczeniami niezbędnymi do złożenia 

tego wniosku,  

• złożony za pomocą systemu informatycznego FNP wniosek o dofinansowanie projektu stanowi 

oświadczenie woli Lidera konsorcjum oraz wszystkich Konsorcjantów, w ramach których będzie 

realizowany projekt, a wszystkie informacje zawarte we wniosku oraz treść oświadczeń są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;  
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• upoważniam Kierownika projektu do złożenia tego wniosku drogą elektroniczną za 

pośrednictwem systemu informatycznego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).  

Dodatkowo oświadczam, że:  

1. Niniejszy dokument zostanie złożony wraz z wnioskiem drogą elektroniczną w systemie 

informatycznym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Lider konsorcjum 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.  

2. Liderowi konsorcjum oraz wszystkim Konsorcjantom znany jest Regulamin konkursu TEAM-NET 

(Konkurs nr 1/4.4/2018) oraz UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI KONKURSOWYCH/REGULAMINU 

KONKURSU DLA DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE WPROWADZANIA ZMIAN W REALIZOWANYCH 

PROJEKTACH i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

3. Lider konsorcjum świadomy jest skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu 

form komunikacji z FNP.  

4. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci akceptują wniosek składany w niniejszym konkursie 

wraz z budżetem przewidzianym do jego realizacji, w szczególności w zakresie wydatków 

związanych z wynagrodzeniami, podwykonawstwem, kosztami rozwoju kadry naukowej, 

pozostałymi kosztami bezpośrednimi oraz kosztami rozliczanymi metodą uproszczoną.  

5. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci zostali zapoznani z treścią klauzuli informacyjnej 

w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w szczególności jestem świadom, iż:  

a) administratorem moich danych osobowych w zakresie danych osobowych gromadzonych w 

systemie SL2014, w tym również danych osobowych użytkowników, a także w zakresie 

danych osobowych zawartych we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie, 

dokumentach przekazywanych w związku z realizacją ww. umowy w celu udziału w naborze 

wniosków oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
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2014-2020, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólna 

2/4, 00-507 Warszawa; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl,  

b) administratorem moich danych osobowych w zakresie danych osobowych wprowadzonych 

do systemu elektronicznego Instytucji Wdrażającej, zawartych we wniosku o dofinansowanie, 

w umowie o dofinansowanie, dokumentach przekazywanych w związku z realizacją ww. 

umowy jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ignacego 

Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109744, NIP 

5260311952, REGON 012001533,  

c) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie jako Administrator Danych Osobowych  

wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym adresem 

e-mail: iodo@fnp.org.pl,  

d) podane dane osobowe, których administratorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, będą 

przekazywane do  odbiorców tj. do banków, ZUS, Urzędów Skarbowych, Instytucji 

Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, firm weryfikujących, audytowych, itp.,  

e) podane dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 

w Warszawie w celu organizacji i realizacji programów Fundacji, w tym w procesie naboru 

wniosków o dofinansowanie w konkursie TEAM-NET,  

f) podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

celu od dnia ich pozyskania,  

g) przysługuje mi prawo:  

- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,   
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- do przenoszenia danych,  

- do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, a odmowa 

podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w 

procesie rekrutacji w niniejszym konkursie,  

i) decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również podane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu,  

j) dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020,   

k) 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.  

6. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny 

oraz wyrażam zgodę na udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez 

Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Instytucję Pośredniczącą PO IR, Instytucję Zarządzającą PO IR lub 

inne uprawnione podmioty, bez względu na wynik procesu analizy wniosku o zmianę.  

7. W przypadku uzyskania dofinansowania, wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej 

Fundacji informacji o wynikach konkursu, w tym imię, nazwisko i nazwy Lidera konsorcjum oraz 

wszystkich Konsorcjantów, tytuł projektu oraz wielkość dofinansowania. Ponadto - w związku 

z działaniami promocyjnymi na rzecz beneficjentów programu - wyrażam zgodę na zamieszczenie 

na stronie internetowej Fundacji także zaakceptowanego przeze mnie streszczenia 

dofinansowanego projektu i krótkiego biogramu wnioskodawcy, a także na kontakt mailowy lub 

telefoniczny ze strony dziennikarzy i przedstawicieli mediów zainteresowanych tematyką projektu.  

8. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej (wynikającej z art.  270, 271, 273 kodeksu karnego 

dotyczącej przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz art. 297 kodeksu karnego) za 

przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych 

dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wsparcia.  
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9. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) nowe zadanie badawcze *:  

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;  

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;  

 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 
2000;  

 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub 

potencjalny obszar Natura 2000.  

*proszę wybrać jedno z poniższych  

10. Realizacja nowego zadania badawczego*:  

 wpłynie na zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany 

poziomu części wód podziemnych;  

 nie wpłynie na zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany 

poziomu części wód podziemnych.  

*proszę wybrać jedno z poniższych 

11. W projekcie w ramach nowego zadania badawczego*:  

 ponoszone będą wydatki na cele związane z przystosowaniem do zmian klimatu i 
łagodzeniem zmian klimatycznych1;   

 nie będą ponoszone wydatki na cele związane z przystosowaniem do zmian klimatu i 
łagodzeniem zmian klimatycznych.  

                                                           
1 Wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie oświadczyli, że w projekcie ponoszone będą wydatki na cele związane 
z przystosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem zmian klimatycznych, przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
zobowiązani są dostarczyć Analizę zgodności projektu z polityką ochrony środowiska  
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*proszę wybrać jedno z poniższych  

12. Przedmiot projektu 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.  

13. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których będzie realizowany projekt nie podlega 

wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:  

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 

1870 z późn. zm.),   

b) 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. 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 (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).  

14. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których będzie realizowany projekt nie zalega 

z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne.  

15. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których będzie realizowany projekt nie pozostaje 

pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania 

upadłościowego.  

16. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację nowego zadania badawczego Podmiot 

w którym będzie realizowany projekt nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania, 

oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze 

środków publicznych (unijnych lub krajowych),  



8  

  

17. Wydatki objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.  

18. Zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.  

19. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których będzie realizowany projekt zapewnią 

wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu 

przedstawionego w niniejszym wniosku.  

20. W przypadku otrzymania dofinansowania Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których 

będzie realizowany projekt zobowiązują się do nie udzielania pomocy publicznej w ramach 

realizowanego projektu.  

21. Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci w których będzie realizowany projekt wystąpią 

o wszystkie zgody komisji etycznych lub innych oraz inne wymagane prawem zezwolenia 

niezbędne do prowadzenia badań, których one dotyczą i rozpocznie realizację tych badań dopiero 

po uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń.  

 

……………………………………………………………  
 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)  
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