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Wniosek o dofinansowanie projektu
Program Re_Open UK

Działanie:
PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i
publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych
społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Program Operacyjny:
PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Oś priorytetowa:
PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

Numer wniosku o dofinansowanie

Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków
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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

I.1. Nazwa instytucji zawierającej umowę o
dofinansowanie i weryfikującej wnioski o płatność Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.

I.2. Numer wniosku o dofinansowanie

I.3. Data złożenia wniosku w Generatorze
Wniosków

I.4. Program Program Re_Open UK

Program Operacyjny PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa
dostosowawcza

Oś priorytetowa PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

I.5. Działanie

PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie
przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w
szczególności MŚP, osób samozatrudnionych,
lokalnych społeczności i organizacji, które zostały
niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii

I.6. Typ Projektu

I.7. Nr rundy PBAR.02.01.00-IP.01-00-001/22

I.8. Tytuł projektu

I.9. Krótki opis projektu

I.10.a. Okres realizacji projektu (od)

I.10.b. Okres realizacji projektu (do)

I.11. Powiązanie ze strategiami Brak powiązania

I.12. Rodzaj projektu konkursowy

I.13. Partnerstwo publiczno - prywatne nie dotyczy

I.14. Projekt partnerski nie dotyczy

I.15. Instrumenty finansowe nie dotyczy

I.16. Duży projekt nie

I.17. Grupa projektów nie dotyczy

I.18. Projekt generujący dochód nie dotyczy
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II. WNIOSKODAWCA - INFORMACJE OGÓLNE

II.1. Pełna nazwa wnioskodawcy

II.2. Na dzień składania wniosku wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą

Mikro Małym Średnim Innym niż MŚP

II.3. Data rozpoczęcia działalności zgodnie z
danymi rejestrowymi

II.4. Forma prawna wnioskodawcy

II.5. Forma własności

II.6. NIP

II.7. REGON

II.8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

II.9. Numer kodu PKD przeważającej działalności
wnioskodawcy

II.10. Forma prowadzonej ewidencji księgowej lub
sposób płacenia podatku dochodowego

II.11. Możliwość odzyskania VAT nie dotyczy

II.12. Adres siedziby wnioskodawcy

Kraj Polska

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Telefon
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II.13.1 Wspólnik 1

Imię o

Nazwisko o

NIP 0000000000

Kraj Polska

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Ulica o

Nr budynku 0

Nr lokalu

Kod pocztowy 00000

Poczta o

Miejscowość o

Telefon 0000

II.14. Adres korespondencyjny

Kraj Polska

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Telefon

Adres e-mail

Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji
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II.15. Osoba do kontaktów roboczych

Imię

Nazwisko

Nr telefonu komórkowego

Nr telefonu stacjonarnego

III. LOKALIZACJE REALIZACJI PROJEKTU

III.1. Główna lokalizacja realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego kraju nie

Kraj Polska

Województwo

Region (NUTS-2)

Powiat

Gmina

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

III.2. Dodatkowe lokalizacje realizacji projektu

Lokalizacja 1

Kraj Polska

Województwo MAZOWIECKIE

Region (NUTS-2) WARSZAWSKI STOŁECZNY

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Ulica o

Nr budynku 0
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Nr lokalu

Kod pocztowy 00000

Poczta o

Miejscowość o

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

IV.1. Wymiana handlowa ze Zjednoczonym
Królestwem w roku 2018 albo 2019

IV.2. Opis negatywnego wpływu brexit na
przedsiębiorstwo (potrzeba realizacji projektu)

IV.3. Czy Wnioskodawca z powodu brexit
odnotował spadek obrotów w handlu ze
Zjednoczonym Królestwem

IV.4. Tabele porównawcze

IV.4.A. Tabela porównawcza dla wywozu produktów/towarów/usług

2021

Sprzedaż ogółem w PLN 0,00 0,00

Przychody ze sprzedaży bezpośredniej na terenie Zjednoczonego
Królestwa w PLN 0,00 0,00

Przychody ze sprzedaży pozostałej, w tym: 0,00 0,00

Sprzedaż incydentalna w PLN - niezwiązana z podstawową
działalnością (np. środki trwałe) 0,00 0,00

Kwota utraconej sprzedaży do Zjednoczonego Królestwa z powodu
COVID 19 - 0,00

Udział obrotów wywozowych ze Zjednoczonego Królestwa w
obrotach ogółem

Spadek obrotów

IV.5. Czy wnioskodawca z powodu brexit
odnotował wzrost kosztów w handlu ze
Zjednoczonym Królestwem w latach 2020, 2021 i
2022 względem przyjętego roku bazowego 2018
albo 2019

IV.6. TABELA: WZROST KOSZTÓW

2020 2021 Razem

Koszty ogólnozakładowe wywołane Brexit w PLN 0,00 0,00 0,00
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Obroty (sprzedaż i zakupy materiałów) ze Zjednoczonym Królestwem w
PLN 0,00 0,00 0,00

Koszty z tytułu brexit w obrotach ze Zjednoczonym Królestwem na 1000 PLN
obrotów 0,00

IV.7. Wpływ projektu na przeciwdziałanie
negatywnym skutkom brexit

IV.8. Czy opisany powyżej projekt został już
rozpoczęty?

V. KLASYFIKACJA PROJEKTU

V.1. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy
projekt

V.2. Opis rodzaju działalności, której dotyczy
projekt

V.3. Zakres interwencji (dominujący)

V.4. Zakres interwencji (uzupełniający) nie dotyczy

V.5. Forma finansowania dotacja bezzwrotna

V.6. Typ obszaru realizacji nie dotyczy

V.7. Rodzaj działalności gospodarczej

V.8. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi

Wpływ projektu na realizację zasady równości
szans kobiet i mężczyzn

Uzasadnienie wpływu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wpływ projektu na realizację zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami

Uzasadnienie wpływu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami

Wpływ projektu na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju
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Uzasadnienie wpływu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

VI. PODSTAWA PRAWNA UDZIELONEJ POMOCY

VI.1. Wybór podstawy prawnej

Pomoc de minimis
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis

Pomoc publiczna
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

VI.2. Pomoc de minimis / pomoc publiczna

VII. WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

Sposób weryfikacji
osiągnięcia zaplanowanej
wartości wskaźnika

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie

sztuka 1 umowa o dofinansowanie
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VIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy

Lp. Nazwa typu
projektu Zadanie Nazwa zadania Opis planowanych

działań
Data rozpoczęcia
zadania

Data zakończenia
zadania

Uzasadnienie w jaki sposób realizacja zadania
przyczynia się do łagodzenia negatywnych skutków
brexit dla przedsiębiorstwa

Forma rozliczenia
wydatków

1 Zadanie 1
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IX. ZAKRES FINANSOWY - WYDATKI RZECZYWISTE

Nazwa typu
projektu Zadanie Kategoria

kosztów
Nazwa
kosztu

Rodzaj
pomocy

Wydatki ogółem
(EUR)

Wydatki kwalifikowalne
(EUR) Dofinansowanie (EUR) Procent dofinansowania Sposób rozeznania rynku i

ustalenia ceny jednostkowej
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X ZAKRES FINANSOWY - WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Nazwa
typu
projektu

Nazwa kwoty
ryczałtowej
(Nazwa zadania)

Rodzaj
ryczałtu

Kategoria
kosztów

Rodzaj
udzielonej
pomocy

Nazwa
wskaźnika

Wartość
docelowa
wskaźnika

Dokumenty
potwierdzające
realizację wskaźnika

Wydatki
ogółem
(EUR)

Wydatki
kwalifikowalne
(EUR)

Dofinansowanie
(EUR)

Procent
dofinansowania

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

Nazwa typu
projektu

Nazwa kwoty
ryczałtowej Nr wydatku Szczegółowe wydatki w ramach

kwoty ryczałtowej - nazwa wydatku
Wydatki kwalifikowalne
(EUR) Dofinansowanie (EUR)

Sposób rozeznania rynku i
ustalenia jednostek oraz ceny
jednostkowej

Informacje o założeniach
przyjętych do kalkulacji
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XI. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem (EUR) 0,00

Wydatki kwalifikowalne (EUR) 0,00

Wnioskowane dofinansowanie (EUR) 0,00

% dofinansowania -

w tym pomoc publiczna

Wydatki ogółem (EUR) 0,00

Wydatki kwalifikowalne (EUR) 0,00

Wnioskowane dofinansowanie (EUR) 0,00

% dofinansowania -

w tym pomoc de minimis

Wydatki ogółem (EUR) 0,00

Wydatki kwalifikowalne (EUR) 0,00

Wnioskowane dofinansowanie (EUR) 0,00

% dofinansowania -

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem (EUR) Wydatki kwalifikowalne (EUR)

Środki wspólnotowe 0,00 0,00

Krajowe środki publiczne w tym:

budżet jednostek samorządu terytorialnego

inne krajowe środki publiczne

Prywatne 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

w tym EBI
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XIII. WYKAZ DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH:

Dokumentacja dowodowa do tabeli IV.4

Lp. Nazwa dokumentu Dokument za okres Informacje uzupełniające / uwagi

1

Dokumentacja dowodowa do tabeli IV.6

Lp. Nazwa / numer
dokumentu księgowego Data wystawienia Nazwa

kontrahenta
Kwota netto
dokumentu
księgowego w PLN

Koszt dotyczący
brexit w PLN

Numer pozycji w podatkowej
księdze przychodów i
rozchodów / numer konta
księgowego

Numer / nazwa dokumentu
potwierdzającego rozliczenie z US
(wraz ze wskazanym numerem
pozycji)

Informacje
uzupełniające / uwagi

1 0.00 0.00
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XIV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych
danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie
projektów i akceptuję jego zasady.

3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu planowane wydatki nie
są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych
funduszy strukturalnych UE oraz EBI lub dotacji krajowych.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację
projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w
szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis.

6. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania oraz nie
został orzeczony wobec mnie zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy europejskich: a) na
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
305 z późn. zm.); b) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w 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. z 2021 r. poz. 1745) lub zakaz, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz.358).

7. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem
wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z
26.10.2012, str. 47).

8. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).- TAK

9. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez
instytucję pełniącą funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z
pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, Podmiot Zarządzający lub inną uprawnioną instytucję lub
jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji.

10. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem danych Wnioskodawców/Ostatecznych odbiorców zbieranych i przetwarzanych w celu
udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Re_Open UK jest Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego
22G, 90-349 Łódź,
b) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do
treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww.
celu w ramach wdrażania Re _Open UK,
c) osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
d) osobom , które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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11. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych
należności publicznoprawnych.

12. Oświadczam, że Projekt nie dotyczy wydatków wspierających przeniesienie zgodnie z definicją w art. 2
pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Projekt nie dotyczy rodzajów działalności i sektorów
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i
pomocy de minimis, o których mowa w:
- w art. 1 ust. 2 - 5 rozporządzenia nr 651/2014 (w przypadku pomocy publicznej),
- w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013 (w przypadku pomocy de minimis).

13. Oświadczam, że projekt nie dotyczy rodzaju działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021
r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz. Urz UE L. 357 z 08.10.2021, str.1)
ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą: przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć
sektora finansowego tj. Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zgodnie z Polską klasyfikacją
działalności.

14. Oświadczam, że Wnioskodawca zapewni trwałość projektu w sposób zgodny z art. 5 ust 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r.
ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

15. Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z celami wskazanymi w motywie 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r.
ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

16. Oświadczam, że przedmiot realizacji projektu nie dotyczy wydatków, rodzajów działalności i sektorów
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w: - motywie 10 oraz art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r.
ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą w zakresie wydatków wspierających przeniesienia
lub podatku VAT.

17. Oświadczam, że prowadzę działalność w sektorach wykluczonych na podstawie przepisów o pomocy
publicznej/pomocy de minimis oraz w sektorze podlegającym wsparciu w ramach Programu Re_Open UK,
jednakże zapewniam rozdzielność prowadzonych działalności/wyodrębnienie kosztów, w taki sposób, by
działalność w sektorach wykluczonych nie odnosiła korzyści z pomocy przyznanej na podstawie Programu
Re_Open UK. - TAK

18. Oświadczam, że posiadam status (rozumiany jako wielkość przedsiębiorstwa) wskazany w zapisach
Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, umożliwiający udział w danej rundzie naboru.

19. Oświadczam, że na negatywne skutki brexit wskazane w treści wniosku o dofinansowanie nie miały
wpływu skutki dotyczące pandemii Covid-19.

20. Oświadczam, że wskazany w zakładce II Wnioskodawca - informacje ogólne, adres poczty
elektronicznej () jest oficjalnym adresem służącym do korespondencji z Podmiotem Zarządzającym i
zobowiązuję się do monitorowania korespondencji przychodzącej na wskazany adres.

21. Oświadczam, że jestem świadomy/a skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie naboru
wniosków o dofinansowanie projektów formy komunikacji z Podmiotem Zarządzającym trakcie konkursu.

22. Oświadczam, że projekt 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 obszar Natura 2000. Jeśli
opisane w ramach projektu przedsięwzięcia należą do grupy przedsięwzięć wskazanych w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10
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września 2019 r., oświadczam, że posiadam postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 63 ustawy z 03 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko) wraz z opiniami lub uzgodnieniami wydanymi przez właściwe organy
zgodnie z art. 64 ww. ustawy. - TAK

23. Oświadczam, że dysponuje prawem do władania nieruchomością na cele związane z wdrażaniem
niniejszego projektu, zarówno w okresie jego realizacji jak i w okresie trwałości przedsięwzięcia. - TAK

24. Oświadczam, że prowadziłem / prowadziłam wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem od
roku, który we wniosku o dofinansowanie został przyjęty jako rok bazowy (2018 albo 2019) i działalność ta
nie była zawieszona do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
Zaświadczenie o uzyskanej pomocy innej niż de minimis
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