
Aktualizacja: listopad 2015 r. 

STANDARDOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ  

 

„DOTACJE NA DZIAŁANIE”  
(Beneficjent indywidualny) 

 

PROGRAM, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 

Projekt pilotażowy: Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej 

radykalizacją postaw 

NUMER ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

EAC/S17/2017 

STRESZCZENIE WNIOSKU 

Tytuł:  

Dane wnioskodawcy: 

Streszczenie działania: maksymalnie 200 słów, najlepiej w jęz. angielskim. 

 

Czas trwania (w miesiącach): 

Kwota, o którą ubiega się wnioskodawca (w EUR): 

Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy dokładanie zapoznać się z zaproszeniem 

do składania wniosków, podręcznikiem dla wnioskodawców i wszystkimi innymi 

dokumentami referencyjnymi dotyczącymi przedmiotowego programu dotacji, które są 

dostępne na naszej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/sport. 

Proszę upewnić się, że wniosek: 

 został złożony na właściwym formularzu, wypełniony w całości i opatrzony datą; 

 został podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania prawnie wiążących 

zobowiązań w imieniu wnioskodawcy; 

 przedstawia budżet zgodny z zasadami finansowania; 

 spełnia wymogi dotyczące składania wniosku, określone w zaproszeniu; 

 został złożony w terminie. 

Komisja oceniająca bądź, w stosownych przypadkach, właściwy urzędnik zatwierdzający 

może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji bądź 

o wyjaśnienia do dokumentów potwierdzających złożonych w związku z wnioskiem, pod 

warunkiem że takie informacje lub wyjaśnienia nie zmieniają zasadniczo wniosku. 

Poprzez złożenie wniosku wnioskodawca wyraża zgodę na opublikowanie pewnych 

informacji w przypadku przyznania dotacji; informacje te obejmują między innymi jego 

nazwę, siedzibę oraz kwotę dotacji.  
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Publikacji nie podlegają informacje dotyczące stypendiów, pomocy dla osób fizycznych oraz 

pozostałych form pomocy bezpośredniej wypłacanej najbardziej potrzebującym osobom 

fizycznym. 



Aktualizacja: listopad 2015 r. 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

1 DANE WNIOSKODAWCY 

1.1 DANE WNIOSKODAWCY 

Pełna oficjalna nazwa/imię i nazwisko: 

Nazwa skrócona:  
(w stosownych przypadkach)  

Oficjalna forma prawna:  

 

Osobowość prawna
1
: 

(należy odpowiedzieć „TAK” lub „NIE”) 

 

(W przypadku odpowiedzi „NIE”) 

W przypadku podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej zgodnie z prawem 

krajowym, proszę podać dane przedstawiciela upoważnionego do podpisywania umów 

i podejmowania czynności procesowych w imieniu danego podmiotu: 

Miejsce prowadzenia działalności lub miejsce rejestracji:  

(adres i kraj) 

Numer wpisu do rejestru:  
(Nie dotyczy wnioskodawców będących jednostkami sektora publicznego. W przypadku osoby fizycznej 

należy wpisać numer dowodu tożsamości wnioskodawcy lub, jeśli to niemożliwe, paszportu lub jego 

odpowiednika.)  

Nr VAT (jeśli dotyczy):  

Informacje prawne zawarte są w załączonym formularzu dotyczącym osoby prawnej 

1.2 DANE KONTAKTOWE 

Ulica i numer domu/lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Region (w stosownych przypadkach): 

Kraj: 

Telefon:     Tel. komórkowy:  

Faks: 

E-mail: 

                                                 
1 Osobowość prawną rozumie się jako zdolność wnioskodawcy do podpisywania umów oraz występowania jako 

strona w postępowaniach sądowych na mocy właściwego prawa krajowego. 
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Strona internetowa:  

Wszelkie zmiany adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu e-mail należy zgłosić 

pisemnie urzędnikowi zatwierdzającemu. Urzędnik zatwierdzający nie ponosi 

odpowiedzialności, jeśli nie może się skontaktować z wnioskodawcą. 

1.3 OSOBA KONTAKTOWA ODPOWIEDZIALNA ZA NINIEJSZY WNIOSEK  

Nazwisko:     Imię: 

Stanowisko/funkcja: 

Telefon:     Tel. komórkowy: 

Faks: 

E-mail: 

1.4 PRZEDSTAWICIEL PRAWNY (OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA 

UMOWY) 

Nazwisko:     Imię: 

Stanowisko/funkcja/zakres upoważnienia: 

Telefon:     Tel. komórkowy: 

Faks:  

E-mail: 

 

2. DANE RACHUNKU BANKOWEGO 

Dane rachunku bankowego zawarte są w załączonym formularzu dotyczącym rachunku 

bankowego 

3 PROFIL WNIOSKODAWCY 

3.1 PROFIL WNIOSKODAWCY – OGÓLNE CELE I DZIAŁANIA 

Rok założenia: 

Wnioskodawca informuje o swoim statusie prawnym, zaznaczając co najmniej jedną 

z możliwości: 

 podmiot publiczny      organizacja międzynarodowa 

 organizacja o charakterze niezarobkowym    partner społeczny 

 placówka edukacyjno-szkoleniowa   ośrodek lub instytut badawczy 

 inne (proszę określić)     MŚP 

 osoby fizyczne 

Wnioskodawca powinien przedstawić krótki opis organizacji/grupy, uwzględniając 
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podmioty powiązane. W stosownych przypadkach należy dołączyć dane na temat 

członkostwa, w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności wskazanych w konkretnym 

zaproszeniu. 
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II. ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA I FINANSOWA 

1 ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA 

1.1 ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA DO ZREALIZOWANIA DZIAŁANIA 

/PROGRAMU PRACY BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM WNIOSKU  

Wnioskodawca powinien przedstawić opis swoich odpowiednich kompetencji oraz 

dotychczasowych doświadczeń, jak również kompetencji personelu, który będzie 

zaangażowany w realizację projektu (na podstawie ich profili lub życiorysów), aby 

wykazać, że personel jest w stanie skutecznie zrealizować działanie. 

 

2 ZDOLNOŚĆ FINANSOWA  

 

INFORMACJA PRAWNA 

W przypadku dotacji w wysokości 60 000 EUR lub niższych, jak również w przypadku 

dotacji udzielanych organom publicznym i organizacjom międzynarodowym jedynym 

wymaganym dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie przedstawione w sekcji 5. 

 

2.1 WYKAZANIE ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY 

Zdolność finansową ocenia się na podstawie następującej metodologii i załączników do niej: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm. 

Jako poświadczenie zdolności finansowej wnioskodawca powinien przedłożyć następujący 

dokument: 

 

W przypadku dotacji tego rodzaju zdolność finansową potwierdza oświadczenie 

wnioskodawcy (zob. załącznik 1 „Oświadczenie wnioskodawcy”).  
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III. INFORMACJE O DZIAŁANIU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O DOTACJĘ 

 

1 OPIS DZIAŁANIA  

Tytuł: 

Odniesienie: 

a) Proszę określić ogólne i szczególne cele tego działania:  

Wnioskodawca powinien wyjaśnić, w jaki sposób ogólne i szczególne cele działania przyczynią się do celów 

danego programu dotacji unijnych. W miarę możliwości należy wymienić stosowne wskaźniki pozwalające 

na ocenę wyników projektu i przewidywanych skutków. 

 

b) Proszę opisać działanie (w oparciu o planowane główne czynności) oraz określić 

obszar jego realizacji 

 

c)  Metody, które należy stosować/realizacja projektu  

Wnioskodawca powinien przedstawić metody, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, 

które zostaną zastosowane w celu osiągnięcia ogólnych i szczegółowych celów wyżej wymienionego 

działania.  

Wnioskodawca powinien wyjaśnić, które części działania będą zlecone podwykonawcy (wykaz głównych 

zadań, które należy wykonać), jak również które zadania zostaną przeprowadzone przez podmioty powiązane 

(w stosownych przypadkach). 

 

d) Oczekiwane wyniki i ich wykorzystanie: 

Wnioskodawca powinien określić, jakie wskaźniki odniesienia lub jakie działania zamierza zastosować, aby 

osiągnąć oczekiwane wyniki i cele, oraz w jaki sposób będą one wykorzystywane i rozpowszechniane. 

e) Sposób monitorowania/nadzorowania operacji oraz ryzyko związane z jej 

realizacją: 

Wnioskodawca powinien objaśnić, w jaki sposób będzie nadzorował działanie. Wnioskodawca powinien 

odnieść się do wszelkiego ryzyka związanego z realizacją projektu, jak również określić, w jaki sposób może 

ono wpłynąć na cele i wyniki działania, oraz jak można to ryzyko zmniejszyć.  

f) Trwałość wyników projektu: 

Wnioskodawca powinien objaśnić, w jaki sposób zapewni trwałość wyników projektu po jego realizacji. 

W objaśnieniu tym można odnieść się do różnych aspektów trwałości: finansowego, gospodarczego, 

instytucjonalnego (tj. odnoszącego się do struktur, które zostaną stworzone, aby zapewnić ciągłość wyników), 

środowiskowego, strategicznego itp. (w stosownych przypadkach w zależności od ustaleń zawartych w akcie 

podstawowym).  
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2 PLANOWANY CZAS TRWANIA DZIAŁANIA (w miesiącach) 

Planowana data rozpoczęcia: 

 

HARMONOGRAM DLA KAŻDEGO ETAPU DZIAŁANIA ZAWIERAJĄCY 

ISTOTNE DATY I OCZEKIWANE WYNIKI (w razie potrzeby należy powielić tabelę)  

 

  Semestr 1  Semestr 2 

Działanie Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Działanie 

przygotowawcze 1 

(nazwa) 

            

Działanie 

wdrażające 1 

(nazwa) 

            

Działanie 

przygotowawcze 2 

(nazwa) 

            

itd.             

 

INFORMACJA PRAWNA 

Informuje się wnioskodawców, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie 

do ogólnego budżetu Unii Europejskiej nie przyznaje się dotacji z mocą wsteczną na działania już 

zrealizowane. W wyjątkowych przypadkach zatwierdzonych przez Komisję, kiedy wnioskodawca 

wykaże potrzebę rozpoczęcia działania przed podpisaniem umowy lub notyfikacją decyzji, wydatki 

kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed złożeniem wniosku o dotację.  

 

 

3 3 BUDŻET 

Szacunkowy budżet – Załącznik 1 

Wnioski muszą zawierać szczegółowy szacunkowy zrównoważony budżet, w którym wszystkie koszty 

i wkłady podane są w euro. Wnioskodawcy z państw nienależących do strefy euro mogą 

zastosować miesięczny kurs publikowany na stronie internetowej Komisji: 

www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/. 

 

http://www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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IV. DODATKOWE FINANSOWANIE 

1 FINANSOWANIE UNIJNE  

1.1 WNIOSKI W SPRAWIE FINANSOWANIA LUB BIEŻĄCE FINANSOWANIE 

PRZEZ UNIĘ 

Czy wnioskodawca lub którykolwiek z podmiotów powiązanych otrzymał jakiekolwiek 

finansowanie z Unii lub złożył wniosek o dofinansowanie dla tego samego działania, części 

tego działania lub na swoją działalność w tym samym roku obrotowym?  

 NIE 

 TAK – Proszę wypełnić tabelę poniżej 

 

WNIOSEK, DOTACJA LUB WSZELKIE INNE FINANSOWANIE Z UE – należy 

podać stosowne informacje w odniesieniu do każdego złożonego wniosku lub każdej 

dotacji otrzymanej w bieżącym roku lub poprzednich latach (w razie potrzeby proszę 

wstawić kolejne kolumny) 

 Program 1 Program 2 

Tytuł działania (lub części 

działania) 

  

Odnośny program unijny   

Instytucja unijna lub 

organ/agencja UE, 

w których złożono wniosek 

lub które podjęły decyzję 

o przyznaniu dotacji 

  

Rok, w którym przyznano 

dotację lub złożono 

wniosek, i czas trwania 

operacji 

  

Wartość wniosku, dotacji 

lub innego finansowania 

  

 

INFORMACJA PRAWNA 

Wnioskodawca musi poinformować departament Komisji, do którego składany jest 

niniejszy wniosek, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych wniosków o finansowanie 

złożonych do innych departamentów Komisji Europejskiej lub innych instytucji lub 

organów/agencji unijnych zostanie przez nie zatwierdzony po złożeniu niniejszego wniosku 

o dotację. 
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2 INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO – SPOZA UNII 

2.1 PRZYZNANE WSPARCIE  

Czy którykolwiek z wnioskodawców lub podmiotów powiązanych otrzymał już 

potwierdzenie dotyczące finansowania zewnętrznego dla działania? 

 NIE 

 TAK – Proszę wypełnić tabelę znajdującą się w załącznikach (Budżet)
 
 

 

WKŁADY OSÓB TRZECICH 

Wnioskodawca powinien podać dane dotyczące osoby trzeciej według poniższego modelu. Osoby trzecie 

muszą być tymi samymi, które wyszczególniono w budżecie (w razie potrzeby proszę wstawić dodatkowe 

wiersze). 

Osoba trzecia 1  

Pełna nazwa oficjalna/imię i nazwisko  

Adres urzędowy  

Szacunkowa wysokość finansowania 

przewidzianego dla operacji 

 

Ewentualne warunki lub zastrzeżenia 

dotyczące otrzymywania wkładów 

 

 

2.2 WNIOSKOWANE WSPARCIE  

Czy wnioskodawca lub którykolwiek z podmiotów powiązanych występował lub składał 

wniosek o finansowanie zewnętrzne przeznaczone na to samo działanie lub oczekuje na 

potwierdzenie takiego finansowania? 

 NIE 

 TAK – Proszę wypełnić tabelę znajdującą się w załącznikach (Budżet) 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA, O KTÓRE UBIEGA SIĘ 

WNIOSKODAWCA – Wnioskodawca powinien podać informacje dotyczące 

finansowania, o które się ubiega, według poniższego modelu (w razie potrzeby proszę 

wstawić dodatkowe wiersze). 

Organizacja/Podmiot 1 

Nazwa organizacji  
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Adres urzędowy  

Wnioskowana kwota  

 

Jeśli rozpatrzenie Państwa odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków wiąże się 

z rejestracją oraz przetwarzaniem danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, CV), 

dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Unii 

Europejskiej i o swobodnym przepływie takich danych. O ile nie określono inaczej, wszelkie 

wymagane dane osobowe są niezbędne do oceny Państwa wniosku zgodnie ze specyfikacją 

zaproszenia do składania wniosków i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez DG 

EAC. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć na 

stronie dotyczącej oświadczenia o ochronie prywatności:  

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_pl.pdf.  

Państwa dane osobowe mogą być rejestrowane w bazie danych systemu wczesnego 

wykrywania i wykluczania (EDES), jeśli dotyczy Państwa jedna z sytuacji wymienionych 

w art. 106 rozporządzenia finansowego
2
. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 

dotyczącej oświadczenia o ochronie prywatności: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

Załączniki: – Załącznik 1 Oświadczenie wnioskodawcy 

  – Załącznik 2 Formularz dotyczący analizy zdolności finansowych 

i ekonomicznych: nie dotyczy 

– Załącznik 3 Budżet  

  – Formularz dotyczący rachunku bankowego 

  – Formularz dotyczący osoby prawnej 

   – Dokumenty statutowe

                                                 
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1) ze zmianami. 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_pl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
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LISTA KONTROLNA DLA WNIOSKODAWCÓW 

 

Wszystkie części wniosku zostały wypełnione, w stosownych przypadkach 

zgodnie z podręcznikiem dla wnioskodawców lub innymi dokumentami 

udostępnionymi przez Komisję stanowiącymi wskazówki dotyczące 

danego programu. 

 

Załącznik dotyczący budżetu został należycie wypełniony i dołączony do 

wniosku. 
 

Informacje prawne zostały zawarte w załączonym formularzu dotyczącym 

osoby prawnej. 
 

Dane dotyczące rachunku bankowego zostały zawarte w załączonym 

formularzu dotyczącym rachunku bankowego.  
 

Oświadczenie zostało podpisane i dołączone do wniosku.  

Załączono kopie dokumentów statutowych.  
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