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Dokumentacja konkursowa projektu Polskie Mosty Technologiczne.
UWAGA! Wzór wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki dostępne na tej stronie pełnią jedynie
rolę informacyjną.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami możliwe jest jedynie online poprzez:
System Obsługi Elektronicznej

Regulamin 1N/2021 wraz załącznikami:
Zał. 1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami,
Zał. 2. Kryteria oceny Wniosku,
Zał. 3. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami,
Zał. 4. Katalog wydatków kwaliﬁkowanych,
Zał. 5. Deklaracja wnioskodawcy o uczestnictwie w panelu ekspertów oceny merytorycznej II stopnia.

Wzór wniosku o powierzenie grantu PMT z załącznikami:
Zał. 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Zał. 2. Oświadczenie woli,
Zał. 3a. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go lat
lub
Zał. 3b. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,
Zał. 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,
Zał. 5a. Sytuacja ﬁnansowa Wnioskodawcy - sporządzającego sprawozdanie ﬁnansowe
lub
Zał. 5b. Sytuacja ﬁnansowa Wnioskodawcy - nie sporządzającego sprawozdania ﬁnansowego,
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Zał. 6. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku (jeśli dotyczy).

Wzór Umowy o powierzenie grantu:
Zał. 1. Wniosek o powierzenie Grantu wraz z załącznikami nr ……,
Zał. 2. Budżet Projektu - generowany z wniosku,
Zał. 3 Wskaźniki Projektu - generowany z wniosku,
Zał. 4. Oświadczenie ws. VAT,
Zał. 5. Zmiana budżetu (jeśli dotyczy),
Zał. 6. Sytuacja ﬁnansowa Wnioskodawcy sporządzającego sprawozdanie, aktualizacja (jeśli dotyczy),
Zał. 7. Sytuacja ﬁnansowa Wnioskodawcy nie sporządzającego sprawozdania, aktualizacja (jeśli dotyczy),
Zał. 8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Dodatkowe dokumenty:
Instrukcja wypełnienia wniosku PMT
Wzór deklaracji wekslowej
Wzór wniosku rozliczającego
Rozliczenie godzin pracy z ekspertem
Wzór protokołu odbioru usługi
Wzór opisu faktury
Klauzula informacyjna - RODO
Jak przygotować wniosek o płatność (rozliczenie grantu)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Oświadczenie w sprawie realizacji wskaźników w PMT
Opis faktury - jedna faktura kilka kategorii kosztów

4

