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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

WZÓR WNIOSKU O POMOC W FORMIE GRANTU 

NA KAPITAŁ OBROTOWY 

- wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego 

niedoboru lub braku płynności mikro i małych 

przedsiębiorstw w ramach RPO 2014-2020 
 

Regionalny Program 
Operacyjny 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 

Oś priorytetowa KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie  2.1.1. Nowe produkty i usługi 

Typ projektu Granty na kapitał obrotowy1 dla mikro i małych przedsiębiorstw 

Tytuł i numer projektu Przyznawanie grantów na kapitał obrotowy - wsparcie utrzymania 
działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności 
mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020 

 

Nr. Projektu RPOP.02.01.01-16-0001/20 

 

Operator wsparcia 
grantowego – podmiot 
udzielający pomocy 

Województwo Opolskie / Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

 
 
 
 
 
 
  

 
1 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. (Inicjatywa 

inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). W rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 wprowadza się następujące zmiany: 1) 

w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału obrotowego w MŚP w 

razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia 

publicznego”. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

Tytuł wniosku o grant:  

DOFINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI 

PANDEMII COVID-19 

Krótki opis zakresu wniosku o grant 

 

 

 

 

 
(napisz dlaczego Twoja firma potrzebuje 

wsparcia w postaci grantu i na co zostanie 

ono przeznaczone? Maks. 1000 znaków) 

 
 

 

  

 

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa Wnioskodawcy  

Na dzień składania wniosku Wnioskodawca, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest 

przedsiębiorcą 

Mikro Małym średnim dużym 

    

Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa (status przedsiębiorstwa)  

Numer wniosku o grant nadany 

przez Operatora/ podmiot 

udzielający pomocy 

 

Data złożenia wniosku o grant  
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Przedsiębiorstwo powiązane2                    Tak                       Nie  

Liczba  
zatrudnionych  
osób (z) za ostatni zamknięty rok 

obrachunkowy 

z< 10             10 ≤ z< 50          50 ≤ z< 250                        

Roczny obrót (o) za ostatni zamknięty 

rok obrachunkowy 

 o≤ 2 mln EUR                                                 
 2 mln EUR< o ≤10 mln EUR                     
 10 mln EUR < o ≤50 mln EUR                      
 

Całkowity bilans roczny (b) za ostatni 

zamknięty rok obrachunkowy 

b ≤ 2 mln EUR                              
2 mln EUR <b ≤10 mln EUR        
10 mln EUR < b ≤43mln EUR                          

Liczba zatrudnionych  

osób (z) za przedostatni zamknięty rok 

obrachunkowy 

z< 10             10 ≤ z< 50            50 ≤ z< 250                        

Roczny obrót (o) za przedostatni 

zamknięty rok obrachunkowy 

o≤ 2 mln EUR                              

 2 mln EUR< o ≤10 mln EUR     

 10 mln EUR < o ≤50 mln EUR  

Całkowity bilans roczny (b) za 

przedostatni zamknięty rok 

obrachunkowy 

 b ≤ 2 mln EUR                            

2 mln EUR <b ≤10 mln EUR      

10 mln EUR < b ≤43mln EUR    

Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy do pobrania (link) 

Wnioskodawca nie znajdował się w 

trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

nr 651/2014 

Tak  

Wnioskodawca nie znajdował się w 

trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.  w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

nr 651/2014, ale po tym dniu znalazł się 

w trudnej sytuacji z powodu 

wystąpienia pandemii COVID-19 

Tak  

Wnioskodawca znalazł się w sytuacji 

nagłego niedoboru lub braku płynności 
Tak  

 
2 Operator będzie rozpatrywać powiązania kapitałowe lub osobowe zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu. 
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finansowej w związku wystąpieniem 

pandemii COVID-19 

Wnioskodawca prowadził działalność 
gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Tak  

Forma prawna wnioskodawcy  

NIP Wnioskodawcy  

Numer kodu PKD przeważającej 

działalności Wnioskodawcy 
 

Adres siedziby/ oddziału/ miejsca prowadzenia działalności Wnioskodawcy  

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

Adres strony www  

W przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów pod hasłem „Wspólnik” (link do 

zewnętrznej tabeli) 

Imię   

Nazwisko  

NIP wspólnika  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Poczta  
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Miejscowość  

Telefon  

Wielkość zatrudnienia   

 
 
 

III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY  

Kraj  

Województwo  

Powiat   

Gmina  

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

Numer rachunku bankowego, na który 

wypłacony ma być grant  
 

 

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH  

Imię   

Nazwisko  

Numer telefonu komórkowego  

Adres e-mail  

 

V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓREGO DOTYCZY GRANT 

Główna lokalizacja  

Województwo OPOLSKIE 

Powiat  

Gmina  
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Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość   

 

VI. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA KTÓREGO DOTYCZY GRANT 

Rodzaj działalności gospodarczej3  

Typ obszaru realizacji4  

 

VII. UZASADNIENIE WNIOSKU O GRANT 

Wnioskodawca odnotował spadek 

obrotów (przychodów ze sprzedaży) o 
co najmniej 30% w okresie wybranego 
jednego miesiąca w 2020 r. (począwszy 
od marca 2020 r.) w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca bieżącego roku 
lub w porównaniu do analogicznego 
miesiąca ubiegłego roku w związku z 
zakłóceniami gospodarki na skutek 

COVID-19 
 

Tak  

Obroty Wnioskodawcy w wybranym 

miesiącu 2020 r., za który wykazywane 

są zmniejszone obroty (w miesiącu nie 

wcześniejszym, niż marzec 2020 r.) 

 

 

Obroty w wybranym miesiącu, 

względem których dokumentowany jest 

spadek notowany w związku z 

zakłóceniami gospodarki na skutek 

COVID-19 (tzn. obroty z poprzedniego 

 

 
3 wiodące PKD  związane z faktycznie wykonywaną działalnością gospodarczą 
4 miejsce realizacji projektu 
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miesiąca bieżącego roku lub z 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku)  

 

Uzasadnienie zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy w kontekście nagłego 

niedoboru lub braku płynności 

finansowej w wyniku wpływu 

koronawirusa Covid-19   

 

(Napisz dlaczego w Twojej firmie nastąpił 

wykazywany spadek obrotów w czasie pandemii 

Covid-19 i wskaż, na co zamierzasz przeznaczyć 

wsparcie finansowe z grantu na kapitał 

obrotowy; maks. 1200 znaków) 

 

 

VIII. ZAKRES  RZECZOWO-FINANSOWY WNIOSKOWANEGO WSPARCIA 

Zakres rzeczowy 

Zadanie  Nazwa zadania Opis działań planowanych do 

realizacji w ramach wskazanych 

zadań/podmiot działania  

 

Zadanie 1 Utrzymanie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz 
podjęcie działań służących 
niewszczynaniu postępowania 
likwidacyjnego na podstawie 
Kodeksu Spółek Handlowych, 
a także działań zmierzających 
do niewszczynania 
postępowania 
upadłościowego na podstawie 
Ustawy Prawo upadłościowe 
albo postępowania 
restrukturyzacyjnego na 
podstawie Ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne 
 
(podaj katalog wydatków, które 
mają zostać sfinansowane z grantu i 

Finansowanie kapitału 
obrotowego w celu utrzymania 
działalności przedsiębiorstwa  
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zapobiec ww. zagrożeniom dla 
Twojej firmy) 

 
Dane do wyliczenia wnioskowanej kwoty 

wsparcia - status (wielkość 

przedsiębiorstwa) 
 

(wylicz wnioskowaną kwotę wsparcia zgodnie z 

metodologią opisaną w Regulaminie, Zał. 1 

Metodologia wyliczania wielkości dofinansowania) 

 

Dane do wyliczenia wnioskowanej kwoty 

wsparcia - zatrudnienie w przeliczeniu na 

pełne etaty (FTE - ang. Full-Time Equivalent) 

-  deklarowana wartość FTE do wyliczenia 

miesięcznej stawki jednostkowej wsparcia 

 
(podaj tylko liczbę pełnych etatów) 

 
 

Deklarowana liczba miesięcy, dla których 

Wnioskodawca ubiega się o finansowanie i 

deklaruje utrzymanie działalności  

 

(od 1 miesiąca do maksymalnie 3 miesięcy) 

 

NAZWA ZADANIA: Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami 
pandemii Covid-19 

Wyliczenie wnioskowanej kwoty wsparcia udzielanej w formie grantu 5 

Rodzaj 
ryczałtu 

Kategoria 
kosztów 

Informacje 
dotyczące 
ryczałtu 

Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
kwalifikowal

ne 

 
Dofinansow
anie 

% 
dofinansowa
nia 

stawka 
jednostko

Dotacja na 
kapitał 
obrotowy 

Wysokość 
stawki7: 
0.00 
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

 
5 Wylicz na podstawie metodologii opisanej w Załącznika nr 1 do Regulaminu pt. Metodologia wyliczania 

wielkości dofinansowania. 

7 Wstaw wysokość stawki zgodnie z wyliczeniem na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu pt. Metodologia 

wyliczania wielkości dofinansowania. 
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wa6 Liczba 
miesięcy8: 
0.00 
 
 

Suma – wnioskowana kwota wsparcia 0.00 0.00 0.00 0.00% 

IX. OŚWIADCZENIA: 

 

Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią informacje 
zawarte w następujących częściach wniosku o pomoc w formie grantu: 

I. INFORMACJE OGÓLNE   

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE   

III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY   

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH  

V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA KTÓREGO DOTYCZY GRANT  

VI. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA KTÓREGO DOTYCZY GRANT   

VII. UZASADNIENIE WNIOSKU O GRANT   

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WNIOSKOWANEGO WSPARCIA  

 IX. OŚWIADCZENIA  

X. ZAŁĄCZNIKI  

Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, z późn. 
zm.) 

Inne (jakie):  

 

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o grant są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym, oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych oświadczeń. Rygor odpowiedzialności karnej nie dotyczy oświadczenia w 

 
6 Stawka jednostkowa, zgodnie z przyjętą metodologią, to 7 845,11 zł. Patrz – Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. 

Metodologia wyliczania wielkości dofinansowania. 

8 Podaj liczbę miesięcy, na które chcesz uzyskać dofinansowanie w postaci granu (od 1 miesiąca do 

maksymalnie 3 m-cy) 
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zakresie statusu Wnioskodawcy złożonego w pkt II wniosku  

o udzielenie grantu „WNIOSKODAWCA - INFORMACJE OGÓLNE”.  

2. Oświadczam, że przypadku konieczności weryfikacji danych z dokumentów 

przedstawionych we wniosku i załącznikach zostaną one udostępnione Operatorowi i 

odpowiednio przedstawione, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie 

grantu.  

3. Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą 

wniosku o udzielenie grantu przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem naboru i akceptuję jego 

zasady. 

5. Oświadczam, że wydatki planowane do finansowania w niniejszym projekcie nie były  

i nie będą finansowane w z innych środków publicznych.  

6. Oświadczam, że przedmiot wsparcia uzyskanego w ramach grantu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa: 

1 )  w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a dnia 28 
kwietnia 20120 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 
zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania 
polskiej gospodarki w związku z wystąpienie pandemii Covid-19, to jest: 

a. wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest 

uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów 

surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych 

przedsiębiorców;  

b.  wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, którego wartość jest ustalana na 

podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;  

c.  wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym 

rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych 

w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 

28.06.2014, str. 45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”. 

1) w art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. 

L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest w zakresie: 

a.  likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; 

b.  inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy 

działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

c.  wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 

tytoniowych;  

d. przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z 

tymczasowymi ramami środków pomocy państwa9 lub rozporządzeniami Komisji 

(UE) nr 1407/201310, (UE) nr 1408/201311 oraz (UE) nr 717/201412 nie uznaje się 

za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej litery;  

e.  inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z 

ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

7.  Nie podlegam wykluczeniom z możliwości otrzymania wsparcia, zgodnie z którymi 
wsparcie nie może być udzielone: 

1) osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności 
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;   
2) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów 
zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem 

 
9 Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1. 

10 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1). 

11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 

24.12.2013, s. 9). 

12 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45). 
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za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;  
3) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 
subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi;   

4)  w zakresie: 
a. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych; 

b. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych; 

c. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;   

d. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o 

niskich wygranych; 

e. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub prekursorów. 

f. prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas 
spółdzielczych. 

8. Oświadczam, że przedsiębiorstwo: 

1) prowadziło działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

2) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegało z płatnościami 

podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z warunkami wskazanymi do 

ubiegania się o wsparcie; 

3) według stanu na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo prowadziło działalność 

gospodarczą, nie została otworzona likwidacja na podstawie KSH oraz na dzień 

złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na 

podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na 

podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. 

9. Oświadczam, że nie zostałem wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia na 

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

Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

10. Oświadczam, że nie jestem objęty zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 

5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.) na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 
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czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 

r., poz. 769) oraz na podstawie 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. 2019 r. poz. 628 z późn. zm.). 

11. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), 

przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną 

uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący ewaluacji.  

12. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem danych grantobiorców  zbieranych i przetwarzanych w celu udziału 

tych osób w naborze wniosków o grant jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki; 

2) osobom, które we wniosku o grant podały swoje dane osobowe przysługuje prawo 

wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania Programu; 

3) osobom, które we wniosku o grant podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; 

4) osobom, które we wniosku o grant podały swoje dane osobowe przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

6) okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie 

nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu 

pomocowego; 

7) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. ; 

8) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – Łukasz Krawczyk, 

iod@ocrg.opolskie.pl . 

 
 

X. Załączniki  (dla MMP i firm powiązanych) 

1. Sprawozdania finansowe za dwa zamknięte lata obrachunkowe (2018 i 2019 rok) lub 
PIT 2018 i 2019. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadził działalności 
gospodarczej w 2018 roku, przekazuje dokumenty wyłącznie od momentu rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
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2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – 
dokument ZUS RCA/DRA - ostatni złożony przez Przedsiębiorcę do ZUS przed dniem 
złożenia wniosku o grant.  

3. Zestawienie należności i zobowiązań Wnioskodawcy wg. stanu na koniec miesiąca 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku według wzoru. (link do dokumentu 
zewnętrznego) 

4. Wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia 
wniosku. Wnioskodawcy. 

5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z 
ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające 
spadek obrotów o co najmniej 30 proc.  

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (link do dokumentu 
zewnętrznego) 

7. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia 
finansowania  dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

8. Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy (link do dokumentu zewnętrznego) 
 
 
 


