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OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU 

 
 
W związku z ubieganiem się przez …………………………………………1o przyznanie dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu ……………………………2 (zwanego 
dalej Projektem), oświadczam, że: 
1. zapewnię wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wkład własny 

pokrycie na wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie;  
2. wkład własny zostanie sfinansowany z następujących źródeł3: 

a) środki finansowe w wysokości ………. z budżetu własnego wnioskodawcy4, 
b) wkład niepieniężny w wysokości …………. wniesiony przez wnioskodawcę,  
c) środki finansowe w wysokości ………. z budżetu własnego podmiotu upoważnionego do ponoszenia 

wydatków5 , 
d) wkład niepieniężny w wysokości …………. wniesiony przez podmiot upoważniony do ponoszenia 

wydatków6,  
e) dotacja na współfinansowanie projektu ze środków ……..…. w wysokości ………, 
f) pożyczka na współfinansowanie projektu ze środków ……..…. w wysokości ……….; 

w przypadku nieotrzymania środków wymienionych w pkt e) i f), zapewnię brakujące środki na współfinansowanie 
projektu ze środków własnych i/lub z innych źródeł (…………)7;   
3. do dnia złożenia oświadczenia w ramach projektu zostały poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 

………….8,  
a) w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości …………. zostały poniesione przez podmiot upoważniony 

(podmioty upoważnione)9,  
b) wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków. 

4. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: 
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 

885 z późn. zm.); 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. 2012 poz. 769); 

 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. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.). 

 
 
 
 
………………………………………. 

                                 podpis 
                                                 
1 Podać nazwę wnioskodawcy (beneficjenta) 
2 Podać tytuł projektu 
3 Jeśli któryś z podpunktów nie dotyczy projektu, należy go wykreślić. 
4 W przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych, środki przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą 
przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nieumarzalnych pożyczek. środki te nie mogą być 
zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych. 
5 W przypadku więcej niż jednego podmiotu, należy wskazać łączną kwotę wnoszoną przez wszystkie podmioty 
6 W przypadku więcej niż jednego podmiotu, należy wskazać łączną kwotę wnoszoną przez wszystkie podmioty 
7 W przypadku innych źródeł podać jakich (jeśli nie dotyczy, należy wykreślić). 
8 Nie dotyczy, jeśli nie poniesiono wydatków w ramach projektu (jeśli nie dotyczy, należy wykreślić). 
9 Nie dotyczy, jeśli nie upoważniono innego podmiotu do ponoszenia wydatków lub nie poniósł on jeszcze wydatków (jeśli nie dotyczy, należy 
wykreślić). 


