Załącznik nr 22 do Regulaminu konkursu: Wzór oświadczenia wnioskodawcy o realizowanych
projektach.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O REALIZACJI PROJEKTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. 2016 poz.
1161, z późn. zm.), w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę z IZ RPO WK-P kilku umów
o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równocześnie,
jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów przekracza 10 mln zł, zabezpieczenie
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, której
podpisanie powoduje przekroczenie ww. limitu oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w
wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy
o dofinansowanie projektu, w jednej lub kilku z następujących form wybranych przez IZ RPO WK-P1:
1) pieniężnej,
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowej,
4) gwarancji ubezpieczeniowej,
5) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359),
6) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,
8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot
ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia
będącego przedmiotem zastawu,
1

Nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego przez Wnioskodawcę, który jest podmiotem świadczącym usługi
publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.).

9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie,
10) hipoteki, w przypadku, gdy IZ RPO WK-P uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
11) poręczenia według prawa cywilnego.

W związku z koniecznością określenia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu oświadczam, że realizuję następujące projekty:
1)
- tytuł Projektu:
- Działanie/Poddziałanie:
- okres realizacji:
- wartość Projektu:
2)
- tytuł Projektu:
- Działanie/Poddziałanie:
- okres realizacji:
- wartość Projektu:
Łączna wartość dofinansowanych Projektów:

…………………………
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

