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Data wpływu wersji
elektronicznej: Numer wniosku:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wniosek o dofinansowanie projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer naboru: RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Tytuł projektu: Wsparcie dla przedsiębiorstwa Mangusta
Sp. z o.o.

Nazwa Wnioskodawcy: Mangusta Sp. z o.o.

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

A1. Program Operacyjny
RPDS RPO WD 2014-2020 

A2. Oś priorytetowa
1 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

A3. Działanie
5 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

A4. Poddziałanie

1 
1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
(Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii

COVID-19) 

A5. Klasyfikacja projektu
Zakres interwencji (dominujący) Zakres interwencji (uzupełniający) 
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Rozwój działalności MŚP, wsparcie
przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw

(w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu
spin-off i spin-out) 

Nie dotyczy 

Forma finansowania Typ obszaru realizacji 

Dotacja bezzwrotna Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i
dużej gęstości zaludnienia) 

Terytorialne mechanizmy wdrażania Nazwa Terytorialnych mechanizmów
wdrażania 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Rodzaj działalności gospodarczej PKD dotyczące zakresu projektu 
Turystyka oraz działalność związana z

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

A6. Miejsce realizacji projektu
Projekt realizowany na terenie całego
województwa NIE 

Województwo Powiat Gmina Miejscowość 
DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Wrocław Wrocław 

A7.Charakterystyka projektu
Rodzaj projektu Typ projektu Pomoc publiczna 

Konkursowy 
"Nabór horyzontalny","1.5.D Wsparcie

dla MŚP dotkniętych skutkami
epidemii COVID-19" 

 

Podstawa prawna udzielenia
pomoy 

"Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014 -2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19"

Pomoc covid TAK 
Partnerstwo publiczno-prywatne NIE 

Duży projekt NIE 
Projekt partnerski NIE 

Liczba podmiotów parterskich 0 

Liczba podmiotów realizujących projekt 0 
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Instrumenty finansowe NIE 

A8. Krótki opis projektu
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu. 

A10. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu. 

A11. Cele realizacji projektu
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu. 

A12. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu 2022-01-01 
Data zakończenia realizacji projektu 2023-06-30 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Cele projektu i ich zgodność z osią priorytetową, działaniem, poddziałaniem RPO WD
2014-2020
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu.

Przykładowy wpis:

Realizacja projektu polegająca na zakupie …. prowadząca do dywersyfikacji działalności i/lub
rozszerzenia działalności gospodarczej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 jest
zgodna z osią priorytetową 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działanie 1.5 „Rozwój produktów i
usług w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, typ
1.5 D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 RPO WD 2014-2020 

Zgodność z dokumentami o charakterze krajowym/ wspólnotowym 
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Dotyczy TAK 

Nazwa Uzasadnienie

Strategia Rozwoju
Polski Zachodniej
do roku 2020

Adekwatnie do założeń projektu - w naborze nie ma obowiązku wykazywania
zgodności z dokumentami o charakterze krajowym/wspólnotowym.

Zgodność z dokumentami o charakterze regionalnym lub ZIT jeśli dotyczy 
Dotyczy TAK 

Nazwa Uzasadnienie

Strategia Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego
2030

Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji
wypełniania wniosku zawartej na stronie internetowej konkursu.

Przykładowy wpis:

Realizacja projektu polegająca na zakupie …. prowadząca do dywersyfikacji
działalności i/lub rozszerzenia działalności gospodarczej w związku z
negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 wpisuje się bezpośrednio do
realizacji celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2030.

Zgodność z dokumentami o charakterze lokalnym 

Dotyczy TAK 

Nazwa Uzasadnienie

dokument o
charakterze
lokalnym

Adekwatnie do założeń projektu - w naborze nie ma obowiązku wykazywania
zgodności z dokumentami o charakterze lokalnym.Wyd
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SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

B1. Wnioskodawca
Nazwa wnioskodawcy 

Mangusta Sp. z o.o. 
Forma prawna Forma własności Możliwość odzyskania VAT 

spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością -

mikroprzedsiębiorstwo 
Krajowe osoby fizyczne Tak

NIP REGON PKD przeważającej
działalności 

1234567890 022064678 Hotele i podobne obiekty
zakwaterowania 

Typ podmiotu Typ Wnioskodawcy Data rejestracji działalności
gosp. 

mikro MŚP 2016-10-01 
Czy wnioskodawca prowadzi pełne księgi rachunkowe: Tak 

Adres siedziby 
Kraj Województwo Powiat 

Polska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Wrocław Wrocław 53-611 
Ulica Nr budynku Nr lokalu 

Strzegomska 2-4 nd 
Telefon Fax E-mail 

717117171 nd mail@mangusta.pl 
Adres WWW 

www.mangusta1234567890.pl 
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Kraj Województwo Powiat 
   

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 
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Ulica Nr budynku Nr lokalu 

   
Telefon Fax E-mail 

   

B2. Dane osoby do kontaktu
Funkcja w
projekcie Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail 

Osoba do
kontaktów
roboczych 

Jan Kowalski 71/711-71-71 kowlaski.mail@mangusta1234567890.pl 

Osoba
reprezentująca
wnioskodawcę 

Jan Nowak 71/711-71-71 nowak.mail@mangusta1234567890.pl 

B3. Charakterystyka wnioskodawcy
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu.
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SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe
WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary Rok osiągnięcia
wartości docelowej Wartość docelowa 

Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie

publiczne dla
przedsiębiorstw

(dotacje) 

zł 2023 43000 

Źródło informacji o wskaźniku 
Faktury, polecenia płatności, dokumentacja księgowa. 

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników 
W momencie realizacji zakupu, płatności i rozliczenia projektu, przez kierownika jednostki. 
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 2023 1 

Źródło informacji o wskaźniku 
Umowa dotacji, dokumentacja rozliczeniowa projektu 

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników 
W momencie zawarcia umowy i rozliczenia projektu. 
Liczba przedsiębiorstw

otrzymujących
wsparcie  

przedsiębiorstwa 2023 1 

Źródło informacji o wskaźniku 
Umowa dotacji, dokumentacja rozliczeniowa projektu. 

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników 
W momencie zawarcia umowy i rozliczenia projektu. 
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje
w związku z pandemią

COVID -19 
przedsiębiorstwa 2023 1 

Źródło informacji o wskaźniku 
Umowa dotacji, dokumentacja rozliczeniowa projektu. 

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników 
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W momencie zawarcia umowy i rozliczenia projektu. 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa
wskaźnika  Jednostka miary Wartość bazowa 

Rok osiągnięcia
wartości

docelowej 
Wartość

docelowa 

Średnia wielkość zatrudnienia za dwanaście ostatnich miesięcy 10.00
W tym pracownicy B+R 0.00

Wielkość zatrudnienia na dzień zakończenia realizacji projektu 10.00
W tym pracownicy B+R 0.00

Ilość stworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu
Kobiet 0.00

Mężczyzn 0.00
Osób niepełnosprawnych 0.00

Pracowników naukowo-badawczych 0.00
Na obszarach wiejskich 0.00

Opis
Nie dotyczy.

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa
wskaźnika  Jednostka miary Wartość bazowa 

Rok osiągnięcia
wartości

docelowej 
Wartość

docelowa 

C5. Realizacja polityk horyzontalnych
- Promowanie równości mężczyzn i kobiet: 

 pozytywny        neutralny 
Uzasadnienie: 
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Firma działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej, w ramach
których zagwarantowane jest, że zarówno kobiety i mężczyźni, mają równe możliwości, otrzymania
równego wynagrodzenia za tę samą pracę, awansu czy dostępu do szkoleń. Na wszystkich etapach
realizacji projektu zapewni równość w zakresie wynagrodzeń za tę samą pracę, równość
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, równość szkolenia
zawodowego i warunków pracy. Projekt uwzględnia zasady równości, gwarantując dostęp kobiet i
mężczyzn do uczestnictwa w korzystaniu z usług/produktów wnioskodawcy. 

- Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność): 
 pozytywny        neutralny 

Uzasadnienie: 
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę niedyskryminacji. Na każdym etapie
przygotowania, realizacji projektu, oraz po jego zakończeniu, przestrzegane będą zasady
niedyskryminowania osób niepełnosprawnych, osób pochodzących z terenów wiejskich, kobiet oraz
przedstawicieli innych grup zagrożonych marginalizacją w dostępie do korzystania z rezultatów
projektu. Realizacja w żaden sposób nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług,
infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.  

- Zrównoważony rozwój: 
 pozytywny        neutralny 

Uzasadnienie: 
Realizacja projektu będzie miała neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
Projekt w sposób neutralny wpływać będzie na środowisko. Realizacja projektu nie będzie stwarzać
negatywnych produktów ubocznych, ani odpadów szkodliwych dla środowiska.  
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SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Wydatki ogółem
(PLN) 

Wydatki
kwalifikowalne

(PLN) 

Wnioskowane
dofinansowanie

(PLN) 
Wkład EU % dofinansowania 

123 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 80 
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Plan funkcjonowania przedsięwzięcia

Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyciężania

Ryzyko Poziom
ryzyka 

Sposoby zapobiegania
wystąpieniu 

Sposoby minimalizacji skutków
wystąpienia 

zagrożenie
finansowego
realizacji
projektu
(zmiana
źródeł
finansowania,
zwiększenie
kosztów
inwestycji
itp.) 

H –
wysokie 

Jest to zagrożenia do
obligatoryjnego przeanalizowania
podczas przygotowywania wniosku.

Należy przedstawić sposoby
zapobiegania jego wystąpieniu . 

Należy przedstawić sposoby
minimalizacji skutków jego
wystąpienia. 

zagrożenie
zagrożenia
finansowego
realizacji
wskaźników 

H –
wysokie 

Jest to zagrożenia do
obligatoryjnego przeanalizowania
podczas przygotowywania wniosku.

Należy przedstawić sposoby
zapobiegania jego wystąpieniu .
 

Należy przedstawić sposoby
minimalizacji skutków jego
wystąpienia. 

Uzasadnienie
 

Analiza finansowa 

Uzasadnienie
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu. 

Nakłady na realizację projektu
Należy wpisać odpowiednie uzasadnienie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku
zawartej na stronie internetowej konkursu. 
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DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczenia Tak Nie Nie
dotyczy

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków (US), jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS/KRUS), Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako
przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
3. Oświadczam, że dysponuję administracyjną, finansową, techniczną i operacyjną zdolnością gwarantującą płynną i terminową
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
4. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362 . z późn. zm.)
* dotyczy projektów objętych pomocą publiczną
5. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
a) w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 (Dz. U. UE L
187 z 26.06.2014 z późn. zm.);
b) bnie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym
dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19*;
* Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia
2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. Informacje dotyczące
sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019
przedstawiane są w załącznikach do wniosku o dofinansowanie.
6. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie pozostaje pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego wystarczającego
na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.*
* dotyczy przedsiębiorców (tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
7. Oświadczam, że w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o
dofinansowanie wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.
8. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, w
odniesieniu do nieruchomości na/w której/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okres jego realizacji i trwałości.*
* Co do zasady Oświadczenie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych, załącznik nie dotyczy projektów z zakresu współpracy
międzynarodowej, międzyregionalnej, promocji a także projektów infrastrukturalnych
9. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności zapisów art 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869  z późń. zm.) i/lub
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. 2012 poz.769) i/lub 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. 2019 poz. 628  t.j. z późn. zm.)
10. Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego zachować trwałość projektu przez okres 5 lat (3 lat w
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności
końcowej na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi
w tym zakresie, przez okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Oświadczam, że w przypadku operacji obejmującej inwestycje w
infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonam zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 10 lat od płatności końcowej na rzecz
beneficjenta działalność produkcyjna będzie przeniesiona poza obszar Unii, z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjentem jest MŚP.
11. Oświadczam, że projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.
12. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest świadomy obowiązku poddania się kontroli oraz audytowi w zakresie
prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanych przez podmioty do tego uprawnione, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2018. 1431  z
późn. zm.).
13 a. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie,
a także innych dokumentach projektowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procesu oceny i wyboru projektu do
dofinansowania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom, podmiotom i osobom
uczestniczącym w procesie oceny i wyboru projektu do dofinansowania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, z zastrzeżeniem
dochowania i ochrony informacji w nim zawartych. Jednocześnie oświadczam że zostałam/em poinformowana/y, że:

• administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, ul.
Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
• moje dane osobowe przetwarzane będą do celu oceny realizacji przedmiotowego projektu;
• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
• podanie danych jest dobrowolne, jednakże są one niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
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13 b. Oświadczam, że posiadam stosowne zgody od osób, których dane osobowe zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie, a także
dokumentach związanych z projektem lub zawartych w projekcie, na przetwarzanie ich danych oraz informacji ich dotyczących.
14. Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku rzetelnego przygotowania analizy finansowej projektu, oraz że niedoszacowanie
dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu
zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art.143 i nast.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z późn. zm.)
15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na Kontrole, o których mowa w Art. 22 ust. 3, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2018 poz. 1431 ), a które mogą
obejmować kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz
beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów.
Kontrole polegają w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów, mogą mieć charakter
kontroli uprzednich, prowadzonych przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania,
które służą sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do realizacji projektu.
16. Oświadczam, że zapoznałem się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie
konkursu i jestem świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku (art. 37 ust. 6
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431  z późn. zm.)):
nie dotyczy
Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy:
nie dotyczy
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjmuję do
wiadomości, że:
1.  Administratorem moich danych jest:
        ▪ w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J.
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
        ▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2.  Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
        ▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach
RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl, tel. 71 776-91-55;
        ▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl.
3.  Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celach:
   3.1 zarządzania Systemem Naborów i Oceny Wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanym dalej SNOW),
   3.2 realizacji naboru, oceny wniosku o dofinansowanie oraz procedury odwoławczej,
   3.3 publikacji wyników naboru na stronach internetowych www.bip.umwd.dolnyslask.pl, www.rpo.dolnyslask.pl, a także stronach
internetowych Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020,
   3.4 w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu/ decyzji o
dofinansowaniu,
   3.5 udzielenia wsparcia,
   3.6 monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,
   3.7 działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020,
   3.8 archiwalnych oraz statystycznych.
4.  Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9
ust. 2 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
5.  Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   5.1 w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
        ▪ 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
        ▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.470, z późn. zm.),
        ▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
        ▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
   5.2 w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
        ▪ 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
        ▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
        ▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
        ▪ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
6.  Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014–2020, Instytucje Pośredniczące RPO WD
2014–2020, członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020, operator pocztowy lub kurier (w
przypadku korespondencji papierowej), podmiot udzielający wsparcia techniczno-merytorycznego dla SNOW, Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego, powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych, Partner (jeśli dotyczy) oraz
podmioty, które na zlecenie wnioskodawcy uczestniczą w naborze, ocenie wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej. Dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020 lub
wnioskodawcy. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014–2020 lub
wnioskodawcy kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014–2020. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą
ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.
7.  Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014–2020 oraz do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji.
8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Podanie danych jest konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
w przypadku wyboru projektu do dofinansowania – zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz brak możliwości udzielenia wsparcia.
9.  Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego,
któremu podlegają Administratorzy.
10.  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
11.  Moje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
RODO.
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...............................
data

...............................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub
upoważnionej/ych do reprezentowania

Wnioskodawcy

DEKLARACJE PARTNERÓW

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik_C_do_Oświadczenia_o_spełnieniu_kryteriów_MŚP.doc (88 KiB)
Oświadczenie MŚP zał C Mangusta Sp.z o.o
2. Załącznik_B_do_Oświadczenia_o_spełnieniu_kryteriów_MŚP.doc (89 KiB)
Oświadczenie MŚP zał B Mangusta Sp.z o.o
3. Załącznik_A_do_Oświadczenia_o_spełnieniu_kryteriów_MŚP.doc (86 KiB)
Oświadczenie MŚP zał A Mangusta Sp.z o.o
4. Oświadczenie_o_spełnieniu_kryteriów_MŚP_OBLIGATORYJNY.doc (161 KiB)
Oświadczenie MŚP główny Mangusta Sp.z o.o
5. Prognoza_sprzedaży_OBLIGATORYJNY.xlsx (45 KiB)
Prognoza sprzedaży Mangusta Sp.z o.o
6. Prognoza_przychodów_kosztów_OBLIGATORYJNY.xlsx (44 KiB)
Prognoza przychodów i kosztów Mangusta Sp.z o.o
7. Oświadczenie_rodzaj_działalności_OBLIGATORYJNY.docx (68 KiB)
Ośw. rodzaj działalności Mangusta Sp.z o.o
8. Oświadczenie_o_wielkości_pomocy_covid_OBLIGATORYJNY.docx (67 KiB)
Ośw. wielkość pomocy COVID-19 Mangusta Sp.z o.o
9. COVID-19_-_uproszczony_wzór_formularza_informacji_OBLIGATORYJNY.xlsx (25 KiB)
Formularz COVID-19 Mangusta Sp.z o.o
10. Sprawozdanie finansowe za 2019.pdf (83 KiB)
bilans i rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2019
11. Sprawozdanie finansowe za 2020.pdf (83 KiB)
bilans i rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2020
12. Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.pdf (85 KiB)
Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami
13. Wyciąg z konta oszczędnościowego Mangusta Sp.pdf (86 KiB)
Wyciąg z konta oszczędnościowego Mangusta Sp. z o.o.
14. Przychody netto ze sprzedaży produktów.pdf (86 KiB)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2019
15. Przychody netto ze sprzedaży produktów.pdf (86 KiB)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2020

Wyd
ruk

 pr
ób

ny


