
Projekt

z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Opole, Gminą Prószków, Gminą 
Komprachcice, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Gogolin, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Strzeleczki

dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.:
„Czas na rower- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia z Miastem Opole, Gminą Prószków, Gminą Komprachcice, 
Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Gogolin, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Strzeleczki dotyczącego wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia....................2018 r. 

                                              

     /Projekt/ 

Porozumienie 

 
zawarte w dniu …… kwietnia 2018 r. w Opolu pomiędzy: 

 

 

Miastem Opole 

z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole 

reprezentowanym przez:  

Arkadiusza Wiśniewskiego  – Prezydenta Miasta Opola 

zwanym dalej „Liderem” 

a  

1 . Gminą Prószków 

z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

reprezentowaną przez: 

Różę Malik – Burmistrza Miasta i Gminy Prószków 

a 

2. Gminą Komprachcice 

z siedzibą w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

reprezentowaną przez: 

Leonarda Pietruszkę – Wójta Gminy Komprachcice 

a 

3. Gminą Krapkowice 

z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Kasiurę – Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice 

a 

4. Gminą Dobrzeń Wielki 

z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki  

reprezentowaną przez: 

Henryka Wróbla – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Id: B3CDC89C-FA80-43DE-9CC4-36BF51C18B8C. Projekt Strona 2



2 

  

a 

5. Gminą Gogolin 

z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

reprezentowaną przez: 

Joachima Wojtalę – Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin 

a 

6. Gminą Tarnów Opolski 

z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Mutza – Wójta Gminy Tarnów Opolski 

a 

7. Gminą Strzeleczki 

z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,  

reprezentowaną przez: 

Marka Pietruszkę – Wójta Gminy Strzeleczki 

 

zwanymi dalej „Partnerami”, 

 

w którym Lider i Partnerzy są dalej łącznie zwani „Stronami" 

 

§1. 

PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

 

Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. „Czas na rower - 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2 

Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020", zwanego dalej „Projektem". Przedmiotem 

Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron Porozumienia podczas przygotowania              

i realizacji Projektu. 

 

§2. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Porozumienie zawiera się na czas przygotowania Projektu i wypełnienia wszystkich 

zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie zawartej przez Lidera z Instytucją 

Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Okres obowiązywania niniejszego porozumienia obejmuje 

okres przygotowania Projektu, realizacji Projektu, okres jego trwałości oraz okres 

przechowywania dokumentacji. 

 

2. Strony zobowiązują się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową      

o dofinansowanie wraz z jej załącznikami z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi obowiązującymi                  

w systemie realizacji RPO WO 2014-2020. 

 

3. Lider i Partnerzy wspólnie podejmować będą decyzje dotyczące Projektu w drodze uzgodnień. 
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4. Lider pełni funkcję podmiotu właściwego do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji 

RPO WO 2014-2020. 

 

 

 

§3. 

ZAKRES ZREALIZOWANYCH I PLANOWANYCH PRAC 

 

Strony postanawiają w ramach wspólnej realizacji Projektu wykonać następujący zakres prac: 

1. Lider zobowiązuje się do wykonania zadań, określonych w załączniku nr 1 do 

Porozumienia. 

 

2. Partnerzy zobowiązują się do wykonania zadań, określonych odpowiednio: 

- dla Gminy Prószków w załączniku nr 2, 

- dla Gminy Komprachcice w załączniku nr 3,  

- dla Gminy Krapkowice w załączniku nr 4 

- dla Gminy Dobrzeń Wielki w załączniku nr 5 

- dla Gminy Gogolin w załączniku nr 6 

- dla Gminy Tarnów Opolski w załączniku nr 7 

- dla Gminy Strzeleczki w załączniku nr 8 

 

do Porozumienia. 

 

§4. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 
 

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ………………………….. zł brutto, 

w tym planowane dofinansowanie ……………………… zł brutto. 

 

2. Strony uzgadniają, że Partnerzy zrealizują zadania określone w §3 ust. 2, dla których założono 

następujące wartości:  

- dla Gminy Prószków koszt całkowity ………………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Komprachcice koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Krapkowice koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Dobrzeń Wielki koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Gogolin koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Tarnów Opolski koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

- dla Gminy Strzeleczki koszt całkowity …………….. zł brutto, w tym planowane 

dofinansowanie ………………… zł brutto. 

 

3. Każda ze stron zabezpiecza wkład własny, niezbędny do realizacji swoich zadań                         

w Projekcie, określonych odpowiednio w załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7  

i nr 8. 
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4. Podatek VAT w Projekcie dla Miasta Opola, oraz Partnerów stanowi wydatek 

kwalifikowalny. 

 

§5. 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1.  Lider zobowiązuje się do: 

1) przygotowania we współpracy z Partnerami i złożenia wniosku o dofinansowanie 

Projektu wraz z wymaganymi załącznikami, 

2) przygotowania we współpracy z Partnerami wniosków o płatność celem rozliczenia 

Projektu,  

3) wykonywania przy współpracy z Partnerami sprawozdawczości związanej z realizacją 

Projektu, 

4) zapewnienia trwałości Projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na 

rzecz beneficjenta zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1303/2013), 

5) przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu przez wymagany okres.  

 

2. Niezależnie od innych obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, Partnerzy 

zobowiązani są w szczególności do: 

1) udokumentowania zawierania umów przez Partnerów w zakresie zadań związanych 

z realizacją Projektu,  

2) udokumentowania wykonania zadań zawartych w załączniku nr 2,  załączniku  nr 3, 

załączniku nr 4, załączniku nr 5, załączniku nr 6, załączniku nr 7 i załączniku nr 8 

przez wykonawców wyłonionych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

3) poddania się kontroli, w zakresie i na zasadach właściwych dla RPO WO 2014 - 

2020, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej   

i Liderowi dostępu do dokumentacji oraz miejsc realizacji Projektu, 

4) zapewnienia trwałości Projektu w części zawartej w załączniku nr 2,  załączniku  nr 

3, załączniku nr 4, załączniku nr 5, załączniku nr 6, załączniku nr 7 i załączniku nr 8  

przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Lidera zgodnie z zapisami art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, 

5) przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu przez okres jego realizacji, okres 

trwałości określony w pkt 5 niniejszego ustępu oraz okres co najmniej 3 lata licząc 

od daty zamknięcia RPO WO 2014-2020, 

6) współpracy z Liderem przy sporządzaniu przez Lidera wniosków o płatność dla 

Projektu, w tym jego części sprawozdawczej, 

7) przekazywania Liderowi dokumentacji dotyczącej zrealizowanych zadań, 

określonych w załączniku nr 2,  załączniku  nr 3, załączniku nr 4, załączniku nr 5, 

załączniku nr 6, załączniku nr 7 i załączniku nr 8, niezbędnej do poświadczania 

wydatków ujętych we wnioskach o płatność, 

8) udostępniania Liderowi na jego wniosek dokumentacji związanej ze zrealizowanymi 

w ramach Projektu zadaniami, 

9) informowania Lidera o okolicznościach mających wpływ na wysokość przyznanego 

dofinansowania,  

10)  przedstawiania na żądanie Lidera lub Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 

dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu, 
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§6. 

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MAJĄTKU 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania celów Projektu zgodnych z Umową o dofinansowanie.  

 

2. Strony Porozumienia pozostaną właścicielami sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach 

projektu odpowiednio do zakresu zrealizowanych zadań, wymienionych w załącznikach: nr 1, 

nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8. 

                           

 

§7. 

FINANSOWANIE PROJEKTU 

 

1. Strony regulują zobowiązania z tytułu wykonania odpowiednich, przyporządkowanych im 

zadań na podstawie umów cywilno - prawnych, faktur oraz innych dokumentów zgodnych   

z obowiązującymi przepisami. Kopie dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, będą 

przez Partnerów przekazywane do Lidera. 

 

2. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich zgodnie                       

z postanowieniami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków właściwych dla 

RPO WO 2014 – 2020. 

 

3. Lider zobowiązany jest do zrealizowania zakresu rzeczowego ujętego w załączniku nr 1           

w terminie wynikającym z wniosku o dofinansowanie i harmonogramu Projektu. 

 

4. Partnerzy zobowiązani są odpowiednio do zrealizowania zakresu rzeczowego ujętego               

w załączniku nr 2,  załączniku  nr 3, załączniku nr 4, załączniku nr 5, załączniku nr 6, 

załączniku nr 7 i załączniku nr 8 w terminie wynikającym z wniosku o dofinansowanie i 

harmonogramu Projektu. 

 

5. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków, określonym w Umowie        

o dofinansowanie nie będą uznane za kwalifikowalne. 

 

6. Lider występuje do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 – 2020 z wnioskiem                    

o przekazanie środków na rachunek bankowy Lidera, w zakresie wydatków kwalifikowalnych 

i w wysokości określonej zgodnie z Umową o dofinansowanie. 

 

7. Po uzyskaniu środków Lider przekaże Partnerom niezwłocznie część należnych środków 

finansowych w formie zaliczki lub refundacji zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Porozumieniu, na realizację zadań ujętych w § 3. 

 

8. Rozliczenie finansowe między Liderem a Partnerami odbywać się będzie na zasadach 

określonych w § 8. 

 

9. Partnerzy projektu, proporcjonalnie do udziału kosztów partnera w całkowitych kosztach 

projektu,  zrefundują Liderowi poniesione wydatki dotyczące przygotowania studium 

wykonalności, stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie  

 

10. Refundacja, o której mowa w §7 ust. 9 nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na podstawie 

noty księgowej wystawionej przez Lidera. W przypadku uzyskania dofinansowania Partnerzy 

pokryją wyłącznie część wkładu własnego przypadającego na wydatek związany                    

z przygotowaniem studium wykonalności, a w przypadku nieotrzymania dofinansowania  
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część całkowitych wydatków poniesionych przez Lidera na przygotowanie studium 

wykonalności. 

§8. 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

 

1. Wypłata środków następuje pod warunkiem przekazania dofinansowania Liderowi przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. 

 

2. Lider nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub niedokonania 

wypłaty środków, będące rezultatem w szczególności: 

1) braku środków na jego rachunku, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnerów obowiązków wynikających 

z niniejszego Porozumienia. 

 

3. Środki finansowe będą przekazywane Partnerom na wskazane przez nich w odrębnych 

dokumentach rachunki bankowe.  

 

  

 §9.  

ZASADY KSIĘGOWANIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

 

1. Wszelkie operacje związane z realizowanym Projektem wymagają stosowania przez 

Strony Porozumienia obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości i Ustawy               

o finansach publicznych. 

 

2. Lider i Partnerzy zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 

wydatków związanych z realizacją Projektu. 

 

3. Partnerzy zrealizują powierzone zadania w zakresie określonym odpowiednio w załączniku 

nr 2,  załączniku  nr 3, załączniku nr 4, załączniku nr 5, załączniku nr 6, załączniku nr 7 i 

załączniku nr 8 do Porozumienia i przedstawią Liderowi celem rozliczenia wystawione na 

siebie kopie faktur i innych dokumentów księgowych. 

 

4. Partnerzy przekazują na żądanie Lidera wszelkie dane związane z realizacją zadań 

wskazanych odpowiednio w załączniku nr 2,  załączniku  nr 3, załączniku nr 4, załączniku 

nr 5, załączniku nr 6, załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do Porozumienia. 

 

 

§10. 

ZADANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI, MONITORINGU  

I KONTROLI  ORAZ  EWALUACJI 

 

1. Partnerzy zobowiązują się do przedkładania Liderowi, na jego wezwanie bez zbędnej 

zwłoki, danych niezbędnych do sporządzania wymaganych sprawozdań z realizacji 

Projektu, zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach RPO WO 2014 – 2020               

w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.  

 

2. Partnerzy zobowiązują się do poddania się kontroli, przez organy do tego uprawnione. 

 

3. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają  

kontroli prowadzonej przez właściwe organy kontroli. Partnerzy zobowiązani są zapewnić 
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dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom. 

 

4. Partnerzy w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od      

zamknięcia RPO WO 2014 - 2020 zobowiązani są do współpracy z Liderem i podmiotami 

upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014 – 2020 lub Komisję 

Europejską do przeprowadzenia ewaluacji Projektu w szczególności do: 

1) przekazania informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez ewaluatorów 

zakresie,  

2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych 

przeprowadzonych  innymi metodami badawczymi. 

 

 

§11.  

TRWAŁOŚĆ PROJKTU I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

 

1. Strony Porozumienia zobowiązują się do zapewnienia trwałości Projektu, przez okres 5 lat 

od daty płatności końcowej zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1303/2013). 

 

2. Partnerzy niezwłocznie informują Lidera o wszelkich okolicznościach mogących 

powodować zasadniczą modyfikację Projektu. 

 

3. Strony Porozumienia zobowiązują się do archiwizowania i przechowywania w sposób 

gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych                 

z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem 

finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami przez okres co 

najmniej 3 lat od daty zamknięcia RPO WO 2014 - 2020. Lider poinformuje Partnerów     

o dacie zamknięcia RPO WO 2014 - 2020. 

 

4. Dokumentacja powinna być przechowywana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej na nośnikach danych gwarantujących bezpieczeństwo zebranych 

informacji. 

 

5. Partnerzy zobowiązani są do przechowywania w zakresie realizowanych zadań, 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 

 

6. Partnerzy są zobowiązani przekazać Liderowi dokumenty związane z realizacją Projektu 

przez Partnerów w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, tak aby Lider mógł 

poświadczyć składając wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 - 

2020, że Projekt jest realizowany prawidłowo.  

 

§12. 

ZWROT ŚRODKÓW 

 

1. Każda ze Stron odpowiada za zobowiązania wynikające z nieprawidłowej realizacji 

Projektu odpowiednio w zakresie zadań wyszczególnionych w § 3. 

 

2. Każda ze Stron odpowiada za własne działania lub zaniechania, których skutkiem jest 

konieczność zwrotu dofinansowania udzielonego na realizację Projektu. 
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§13. 

ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA 

 

1. Strony Porozumienia mogą wypowiedzieć Porozumienie w formie pisemnej                     

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

2. Lider może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w formie 

pisemnej, w przypadku, gdy Partnerzy nie stosują się do zaleceń lub rekomendacji 

właściwego organu kontroli. 

 

3. Rozwiązanie Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia Partnerów 

z obowiązku złożenia części sprawozdawczej, danych do wniosku o płatność oraz 

raportu w terminie 2 miesięcy od daty rozwiązania Porozumienia oraz archiwizowania 

dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 11. 

 

4. W przypadkach rozwiązania Porozumienia w trybach, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Partnerzy zobowiązani są do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania                 

w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Porozumienia, wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych.  

 

5. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

Partnerom nie przysługuje odszkodowanie. 

 

6. Porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem Stron. Strony ustalają zasady, 

na jakich następuje zwrot dofinansowania otrzymanego przez Partnerów. 

 

7. Porozumienie wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających      

z niego zobowiązań. 

 

§14.  

PROMOCJA I INFORMACJA 

 

1. Strony Porozumienia zobowiązane są do informowania opinii publicznej o fakcie 

otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach RPO WO 2014-2020, 

zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach określających zasady informacji           

i promocji projektów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020. 

 

2. W celu zapewnienia społeczeństwu prawidłowej informacji na temat unijnego źródła 

dofinansowania i wkładu w realizowany Projekt w ramach RPO WO 2014-2020, 

Partnerzy wyrażają zgodę na zamieszczenie powyższej informacji w formie elektronicznej 

w serwisach internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 -2020.  

 

§15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 

Porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia niniejszej informacji Partnerom 

przez Lidera. 

 

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane                     

z interpretacją zapisów Porozumienia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności                    

w drodze konsultacji pomiędzy Stronami. 

 

4. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera. 

 

5. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Porozumieniem wymagają 

dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane 

na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Porozumienia. O zmianie adresu 

Strona powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie, pod rygorem 

uznania oświadczenia za skutecznie doręczone. 

 

6. Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1, 

2) Załącznik nr 2, 

3) Załącznik nr 3, 

4) Załącznik nr 4, 

5) Załącznik nr 5, 

6) Załącznik nr 6, 

7) Załącznik nr 7, 

8) Załącznik nr 8, 

9) Załącznik nr 9, 

10)  Załącznik nr 10, 

11)  Załącznik nr 11, 

12)  Załącznik nr 12, 

13)  Załącznik nr 13, 

14)  Załącznik nr 14, 

15)  Załącznik nr 15. 

 

7. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym  

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
LIDER PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 

 

 

 

 

 

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

 
PARTNER 4 PARTNER 5 PARTNER 6 PARTNER 7 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

Miasto Opole jako Lider Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Prószków jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących 

zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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    ZAŁĄCZNIK nr 3 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Komprachcice jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących 

zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 4 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Krapkowice jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących 

zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 5 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Dobrzeń Wielki jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania 

następujących zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 6 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Gogolin jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 7 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Tarnów Opolski jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania 

następujących zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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    ZAŁĄCZNIK nr 8 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

Gmina Strzeleczki jako Partner Projektu, zobowiązuje się do wykonania następujących 

zadań: 

 

Lp              Opis zadania 

1.  
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ZAŁĄCZNIK nr 9 

     do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Prószków (Partnera Projektu) o przyznanie dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację Projektu pn. „Czas na rower - 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 
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11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 

ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Prószków wystąpiła do Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w odniesieniu do 

niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK nr 10 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Komprachcice (Partnera Projektu) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację 

Projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” 

oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 
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ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Komprachcice wystąpiła do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej                    

w odniesieniu do niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej 

otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK nr 11 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Krapkowice (Partnera Projektu) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację 

Projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” 

oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 
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ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Krapkowice wystąpiła do Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w odniesieniu do 

niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK nr 12 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Dobrzeń Wielki (Partnera Projektu) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację 

Projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” 

oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 
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ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Dobrzeń Wielki wystąpiła do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej                    

w odniesieniu do niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej 

otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK nr 13 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Gogolin (Partnera Projektu) o przyznanie dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację Projektu pn. „Czas na rower - 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 

ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 
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ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Gogolin wystąpiła do Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w odniesieniu do 

niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK nr 14 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Tarnów Opolski (Partnera Projektu) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację 

Projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” 

oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 
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ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Tarnów Opolski wystąpiła do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej                    

w odniesieniu do niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej 

otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK nr 15 

                       do Porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Gminami z dnia 30 marca 2018 r. 

       

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Strzeleczki (Partnera Projektu) o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  na realizację 

Projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” 

oświadczam, iż: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń . 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane         

z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację 

projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 

(wspólnotowych lub krajowych). 

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku            

o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane. 

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i 

terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego                 

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi 

należnościami publicznoprawnymi. 

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres 

minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP). 

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016, poz. 1870 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji 

projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach 

publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP. 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą          

w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz 

udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, 

audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922         z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:  

a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego           

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego 

projektu; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji 

przedmiotowego projektu. 

11. Oświadczam, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego 
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ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w 

ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w 

ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT 

wynika z następujących dokumentów: art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 12). Gmina Strzeleczki wystąpiła do Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej                    w 

odniesieniu do niniejszego projektu. Zostanie ona przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

12.  Oświadczam, że realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

13. Oświadczam, że projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ. 

14. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczone obszary Natura 2000; 

15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę 

organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim 

zawartych. 

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 

dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 

zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu. 

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie    

art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

21. Oświadczam, że rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku                   

o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

22. Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. 

23. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuje zasady ujęte w piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Imię i Nazwisko Partnera Projektu lub osoby upoważnionej 
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Uzasadnienie

Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. „Czas na rower - Budowa
ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Działania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne
w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –
2020. Przedmiotem Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron Porozumienia podczas
przygotowania i realizacji wspólnego Projektu.
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