
Już niedługo stanie się jedyną metodą logowania w Poczcie WŁĄCZ 1LOGIN OD WP

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającą się szansą  zwiększenia środków możliwych do zakontraktowania w m-cu wrześniu 2021 r. w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
(Schemat A) proszę o potwierdzenie gotowości do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.05.03.00-28-0025/20, który mimo pozytywnej oceny kryteriów
merytorycznych nie został objęty dofinansowaniem w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 ze względu na niewystarczającą wysokość środków.

 

(Powyższe nie stanowi informacji o przyznaniu dofinansowania.)

 

Potwierdzenie gotowości do podpisania umowy stanowi deklarację Wnioskodawcy do przedłożenia wymaganych dokumentów wskazanych w Instrukcji wypełniania załączników i
podpisania ewentualnej umowy o dofinansowanie w miesiącu wrześniu 2021 r. (warunek konieczny).

 

Poniżej wykaż dokumentów niezbędnych:

1.           Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy zawierająca klauzulę ostateczności (- można też dostarczyć do 2 m-cy po podpisaniu umowy);

2.           Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego; (uchwała budżetowa na całkowitą wartość projektu - można też dostarczyć do 2 m-cy po podpisaniu umowy)

3.           Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

4.           Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa; (nie starsze niż 3 m-ce)

5.           Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy (konieczność otwarcia osobnego rachunku dla projektu);

6.           Pierwszy harmonogram płatności;

7.           Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji;

8.           Oświadczenie VAT; (zał. 9)

9.           Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej; (zał. 20)

10.         Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej / wyciągu z dokumentacji technicznej; (zał. 21)

11.         Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; (-zał. Nr 11)

12.         Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o
nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy de minimis; (- zał. Nr 8)

13.         Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. (zał. 17)

14. Deklaracja o wyborze zabezpieczenia umowy.

 

 

Proszę o możliwie szybką odpowiedź zwrotną.

 

Z poważaniem

 

Wioleta Borczak

Inspektor
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