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(Pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy) 
 
 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach  

„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”  

 

I. BENEFICJENT (WNIOSKODAWCA) 

 

1.1 Nazwa wnioskodawcy będącego JST: 

      (Gmina/Miasto) 

 

1.2 NIP (Gminy/Miasta):  

1.3 REGON (Gminy/Miasta):   

 

 

1.4 Adres siedziby Beneficjenta  
Ulica:                       

Nr budynku (lokalu): 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Telefon: 

e-mail: 

1.5 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu wnioskodawcy:              

(imię i nazwisko Wójta, Burmistrza) 

 

1.6. Osoba do kontaktów roboczych:  

1.6.1 Numer telefonu:  

1.6.2 Adres poczty elektronicznej:  
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II. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU  

2.1 Nazwa operacji::  

2.2 Rodzaj zadania (wstawić znak ”X” ) 
Bieżące Inwestycyjne 

  

2.3 Nazwa Sołectwa/ Sołectw 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.4 Wnioskowana kwota z Budżetu Województwa  

Kwota  brutto zł. wartość w % 

  

2.5 Kwota Wkładu własnego Budżet Gminy  

Kwota brutto zł wartość w % 

  

2.6 Kwota na całą operację 
  

                                        brutto zł 

2.7 Miejsce realizacji zadania (wraz z uwzględnieniem 

adresu, gdzie będą przechowywane zakupione rzeczy) 

  

 

 

Nazwa Banku i Numer Konta Bankowego Wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nr konta 

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia, dla którego będzie przeznaczona pomoc z uwzględnieniem miejsca 

realizacji operacji oraz zakresu rzeczowego: 

 

3.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: 

3.3  Opis efektów, jakich się oczekuje po realizacji przedsięwzięcia.  

 

3.4  Zasięg odziaływania operacji: 
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IV. Zakres projektu * 

(Zgodnie z § 3 Regulaminu) 

4.1.zakup strojów ludowych, regionalnych, historycznych wraz z akcesoriami oraz zakup 

instrumentów muzycznych** 

 

 

4.2. zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, 

rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne (świetlice wiejskie, domy kultury, remizy OSP, 

biblioteki wiejskie). Zakup wyposażenia obejmuje: meble, nagrzewnice, grzejniki elektryczne, 

osuszacze powietrza, klimatyzatory przenośne, nagłośnienie, sprzęt AGD, sprzęt RTV, artykuły 

gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, gry edukacyjne planszowe i elektroniczne, gry sportowe) 

 

4.3. usługa założenia klimatyzacji  

4.4. zakup wraz z montażem okien i/lub drzwi  

* Zgodnie z § 3 pkt. 2 Wniosek może dotyczyć tylko zadania bieżącego lub tylko zadania inwestycyjnego.  Nie ma możliwości łączenia dwóch rodzajów wydatków (wniosek 

zostanie odrzucony). 

** Zgodnie z § 7 pkt. 3 Koszt tych zakupów powinien stanowić nie mniej niż 2/3 wartości całości projektu. 

V.  Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu 

Koszty kwalifikowalne projektu 

Mierniki/koszty projektu (w zł) 

 

L

p. 

Wyszczególnienie 

zakresu 

rzeczowego 

Jednostka 

miary 

Ilość 

(liczba) 

Kwalifikowa

lne ogółem 

Z tego 

dotacji 

Z tego z 

wkładu 

finansowanego 

gminy  

VAT w 

kosztach 

kwalifikowal

nych*
 

1. 
  

  

  

 

2. 
       

 W przypadku wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0 

VI. Prawo do dysponowania nieruchomością, w której realizowane jest zadanie inwestycyjne 

w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”, wynikające z tytułu: 

                                            (Zgodnie z § 3 Regulaminu) 

6.1. własności  

6.2. użytkowania wieczystego ( minimum 5 lat od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy) 
 

 

6.3. inne ……………………………………………………………………………………….                                                      

                               (wskazanie jakiego) 

 

Dokumenty potwierdzające powyższe prawo do dysponowania nieruchomością powinny znajdować się w aktach sprawy i będą udostępnione w razie kontroli. 
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Data wypełnienia wniosku: 

Pieczęć i podpis wójta/burmistrza (wnioskodawcy) 

Pieczęć i podpis Skarbnika:  

Pieczęć i podpis Sołtysa/ Sołtysów: 

VII. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym 

wnioskiem. 

Oświadczam, iż kwota przyznanej przez województwo podlaskie pomocy finansowej nie będzie pokrywana 

jednocześnie z innych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku, beneficjent nie może / może * odzyskać podatku VAT, którego 

wysokość została uwzględniona we wniosku.  

Oświadczam, że kalkulacja kosztów projektu w ramach Programu została przygotowana po przeprowadzeniu 

rozeznania cenowego z minimum 3 ofert.**  

Oświadczam, że projekt w ramach Programu realizowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 

– Prawo budowlane*** 

*  Niepotrzebne skreślić. 

** Dokumenty z przeprowadzonego rozeznania cenowego należy przechowywać w aktach sprawy  

i udostępnić w razie kontroli. Jako rozeznanie cenowe  dopuszcza się wydruki cenników ze stron 

sklepów internetowych. 

*** Oświadczenie dotyczy zadań inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

.............. / .............. / 2020r.     …………………………………….. 

data           podpis i pieczątka wójta/burmistrza  

 


