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Załącznik 4 Wzór 6 do regulaminu konkursu 

 

………………….. 
Miejscowość i data 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….  
Nazwa i adres beneficjenta     
     

 
OŚWIADCZENIA 

 

 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

 

W związku z ubieganiem się ............................................... (nazwa Beneficjenta) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu / na realizację projektu 

………………………… (tytuł projektu) (zwanego dalej Projektem), Beneficjent oświadcza, 

że:1 

 

1. Informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i że jest 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej 

poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania 

konkursu wskazanymi w Regulaminie konkursu (§ 3 ust. 7) i jestem świadomy skutków 

ich niezachowania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

3. W czasie trwania naboru w konkursie nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/18, projekt pn 

…………………………. (tytuł projektu) nie miał możliwość ubiegania się o 

dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego2. 

4. Żaden element projektu nie był, nie jest i nie będzie podwójnie finansowany w rozumieniu 

rozdziału 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych 

przepisów takich jak: 

a. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

2013 poz. 885 z późn. zm.);  

                                                 
1 Punkty, które nie mają zastosowania w danym przypadku należy skreślić. 
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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. 2012 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 (t.j. Dz. U. 2015 poz. 

122). Treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do 

tego wniosku są tożsame z treścią i strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów. 

6. Nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji: 

Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 

niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01). 

7. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych regulowane 

są w terminie oraz nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych. 

8. Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie jest prawomocnie skazany za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

9. Wyraża zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych 

przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-20203 

10. Wydatki poniesione przez ……………… (należy podać nazwę podmiotu) zostały 

poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków i Beneficjent przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za ich prawidłowość.4 

11. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 

w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

12. Oświadczam, że najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu system będzie spełniać 

wymogi dla efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w rozumieniu art. 2 pkt 

41 dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 

2004/8/WE i 2006/32/WE.  

13. Projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy 

ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

                                                 
3 Dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jeżeli Beneficjent upoważnił inny 

podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu. 
4 Dotyczy sytuacji, w której inny niż Beneficjent podmiot poniósł część wydatków (które Beneficjent planuje zadeklarować jako 

kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jednocześnie Beneficjent nie wskazuje 

tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 
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14. Zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 

1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjent, pod rygorem 

obowiązku zwrotu środków. 

15. Zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego. 

16. Wyraża zgodę na udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzonych przez 

uprawnioną jednostkę lub organizację (m.in. IZ i IP). 

17. Posiada odrębny system księgowy lub stosuje odpowiedni kod księgowy dla wszystkich 

operacji finansowych związanych z projektem. 

18. Posiada i stosuje procedury dotyczące: 

a. weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały 

rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową; 

b. przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy 

wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Finansów; 

c. archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie 

z postanowieniami art. 140 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 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006. 

19. Umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem zawierane były/będą zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. 

Zapewnienie działania zgodności z ustawą Pzp odnosi się również do umów zawieranych 

przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy).  

20. Umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania 

ustawa Prawo zamówień publicznych, zawierane były/będą zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami Beneficjenta (Wnioskodawcy) oraz z zachowaniem trybów i zasad 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Zapewnienie powyższe odnosi się również 

do umów zawieranych przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach 

projektu (jeśli dotyczy).  

21. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 19 powyżej, Beneficjent 

(Wnioskodawca, podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu – jeśli 
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dotyczy) przedkłada wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań 

objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

zawierające regulacje zgodne z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

22. Oświadczam, że najpóźniej w dniu zakończenia oceny merytorycznej II stopnia, nie później 

niż do dnia 31.10.2018 r., zostaną przedłożone kopie dokumentacji potwierdzającej 

przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego 

zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu 

F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.: 

1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;  

2. informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska; 

3. informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;  

4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami 

uzgadniającymi;  

5. decyzja zezwolenia na inwestycję (jeśli dotyczy) 

23. Oświadczam, że roboty budowlane zostaną rozpoczęte w terminie do sześciu miesięcy od 

dnia zawarcia umowy o dofinansowanie oraz przekazaniu kopii dokumentów, których 

zakres rzeczowy obejmuje co najmniej 30% kosztów robót budowlanych wykazanych 

w pkt C.1 wniosku o dofinansowanie, wraz z Harmonogramem uzyskiwania decyzji 

niezbędnych do osiągnięcia pełnej gotowości technicznej (Załącznik 4 wzór 3) oraz kopią 

pierwszych stron dziennika budowy. 

24. Projekt 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. 

25. W projekcie stosowana jest zasada uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień 

zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury 

osobom niepełnosprawnym. 

26. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanego i przyjętego uchwałą 

oraz zatwierdzonego przez NFOŚiGW, którego aktualna wersja zamieszczona jest na 

stronie internetowej pod adresem … (proszę podać adres strony internetowej). 

27. Udział przyłączanej mocy cieplnej u istniejących odbiorców (zastępowanie istniejących 

lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych) wyniesie 

powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu. 

28. Oświadczam, że projekt jest realizowany w ramach infrastruktury sieciowej, której 

wielkość mocy zamówionej przekracza 1000 MW i zobowiązuję się do reinwestowania 

równowartości uzyskanego dofinansowania na projekty środowiskowe/energetyczne 

(generujące zmniejszenie zużycia energii) realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

w latach przyszłych (jeśli dotyczy). 

 

 

 

                                                               ……………………….………. 
                                                                                                (podpis i pieczątka) 


