POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PCPR W GNIEŹNIE. WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Liczba dziennika

2. Data przyjęcia

3. Numer wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
A. PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

A1. OSOBY UPRAWNIONE DO REALIZACJI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WNIOSKODAWCY
Pieczątka imienna
Pieczątka imienna
Pieczątka imienna

Podpis_____________________________

Podpis________________________________

Podpis______________________________

A2. INFORMACJE O REALIZACJI OBOWIĄZKU WPŁAT NA RZECZ PFRON PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Czy wnioskodawca jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON?

TAK

NIE

TAK

NIE

Proszę podać podstawę zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
Czy Wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz PFRON?
Kwota zaległości

A3. Informacje o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Wnioskodawca zatrudnia ogółem osób1

______________ etatów

Wnioskodawca zatrudnia ogółem osób niepełnosprawnych

______________etatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

______________%

Wnioskodawca prowadzi działalność rehabilitacyjną dla osób z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności

leczniczej

zawodowej

społecznej

Ilość osób objętych działalnością rehabilitacyjną2
Ilość osób niepełnosprawnych objętych działalnością rehabilitacyjną3
Do lat 18

1

W przeliczeniu na etaty
Przeciętnie w miesiącu
3 Przeciętnie w miesiącu
2

Powyżej lat 18

Razem osób niepełnosprawnych

A4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSKODAWCY
Zakres terytorialny działania Wnioskodawcy:

Status prawny:

REGON:

Numer rejestru sądowego:

Data wpisu do rejestru sądowego:

Organ założycielski:

NIP:

Numer konta bankowego:

Nazwa banku:

Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT:

A5 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WNIOSKODAWCY
Źródła finansowania działalności Wnioskodawcy:

Syntetyczna charakterystyka działalności Wnioskodawcy:4

A6. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU:
Aktualny wypis z rejestru sądowego / statut

Tak

Nie

Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata

Tak

Nie

Sposób reprezentacji (pełnomocnictwa)

Tak

Nie

Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach

Tak

Nie

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis za okres trzech lat poprzedzających rok założenia wniosku 5

Tak

Nie

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej6

Tak

Nie

Program merytoryczny imprezy

Tak

Nie

4

Cel działania, teren działania, liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością
W koniecznych przypadkach
6 W koniecznych przypadkach
5

2

B. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

B1. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Deklarowane środki własne

_________________ złotych

Inne źródła finansowania ogółem:

_________________ złotych

1)

_________________ złotych

2)

_________________ złotych

3)

_________________ złotych

4)

_________________ złotych
_________________ złotych

Wnioskowana kwota dofinansowania przez PCPR ze środków PFRON
B2. WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE:
Imprezy integracyjnej
Sportowej
Kulturalnej

Turystycznej

Rekreacyjnej

B3. TERMIN I MIEJSCE ROZPOCZĘCIA IMPREZY
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Gmina:
Nr posesji:

Termin imprezy:
W tym osób niepełnosprawnych:

Nr lokalu:

Liczba uczestników:
Do 18 lat:

Powyżej 18 lat:

Procent osób niepełnosprawnych w ogólnej liczby uczestników:
%
B4. PRZEWIDYWANE EFEKTY

3

B5. KOSZTORYS
Zadanie

Koszt
jednostkowy

Wartość

Udział własny

Wnioskowana
kwota dofinansowania

RAZEM

B6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Podane w części A I częsci B wniosku informacje sązgodne z prawdą.
2. Zatrudniam fachową kadrę do obsługi zadania/zobowiązuję się do zatrudnienia fachowej kadry do obsługi zadania .7
3. Posiadam odpowiednie warunki lokalowe I techniczne do realizacjo zadania.
4. Reprezentowana przeze mnie organizacja nie posiada żadnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa I posiada środki w częsci wymaganej
niezbędnej do realizacji zadania.
5. Reprezentowana przeze mnie organizacja jest płatnikiem / nie jest płatnikiem podatku VAT8.
6. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że zostałem/am uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej za składanie
nieprawdziwych danych (art. 233 Kodeksu Karnego).
Data:
Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy:

• Informujemy, że w przypadku podania informacji niezgodnych ze stamen rzeczywistym wniosek zostanie przekazany do archiwum bez
rozpatrzenia.

7
8

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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Załącznik do wniosku – Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS

Ja niżej podpisany/a …………………………..…..…………………..……………......................................................
(imię i nazwisko)

uprawniony/a do reprezentowania podmiotu
................................................................................................……………………………...............…………….
(nazwa i adres podmiotu)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………….
wydanym przez ............................................………………………………….............…………………………………..
oświadczam*
że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot, który
reprezentuję otrzymał pomoc de minimis w kwocie:
…………………………………………………………zł o równowartości …………………………………………………… euro.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.

............................................

…………....................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

*UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o
których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust 1 i ust 3 pkt. 2, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO.
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Załącznik do wniosku – Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNO -FINANSOWEJ

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywszy oświadczeń, wynikającej z art. 233 Kodeksu
karnego oświadczam, że wobec:

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)

1. nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono upadłości,
2. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.),
3. nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

............................................

…………....................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)
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Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem
podanych
przez
Panią/Pana
danych
osobowych
jest
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie,
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
2.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczono
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych,
z
którym
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail:
iod@smart-group.com.pl
3.
Cel i zakres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków
PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
Podstawami prawnymi są:
- Art. 6 ust. 1 lit c RODO - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:
a. przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania:
b. jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi
na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody w
przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na
adres
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul.
Stawki
2,
00 - 193 Warszawa).
7.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich
podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o dofinansowanie;
8.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
9.
Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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