Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

……………………………

(nr Wniosku o dofinansowanie)
……………………………

(nazwa Wnioskodawcy)

Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20141
2020 oświadczam, że Wnioskodawca …………………………… z siedzibą/głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
w …………………………… o numerze NIP …………………………… złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w dniu …………………………… w
Generatorze Wniosków o dofinansowanie dla w/w poddziałania.
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Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany pod numerem …………………………… i otrzymał sumę kontrolną …………………………… .
Potwierdzam, że:
 wniosek o dofinansowanie projektu o podanym wyżej numerze złożony przez Generator wniosków o dofinansowanie
stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu
oraz jest wnioskiem o przyznanie premii technologicznej w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym;
 dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
 mam świadomość, że ciąży na mnie obowiązek zabezpieczenia konta wnioskodawcy w Generatorze Wniosków
o dofinansowanie i jestem zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń oraz wewnętrznych regulacji
uniemożliwiających dostęp do tego konta przez osoby nieupoważnione;
 posiadam podpisane wersje papierowe złożonych dokumentów, tożsame z wersjami złożonymi w Generatorze
wniosków o dofinansowanie i zobowiązuje się je dostarczyć w przypadku ewentualnego wezwania przez BGK.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a, że mogę zostać wezwany/a przez BGK na każdym etapie oceny projektu do
złożenia informacji lub dokumentów, innych, niż wymienione we wniosku o dofinansowanie, które posłużą do oceny
spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów. Jestem świadomy/a, że w przypadku braku dostarczenia na
wezwanie BGK informacji lub dokumentów, o których mowa wyżej, wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony na
podstawie zakresu informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie, co może mieć wpływ na ocenę
kryteriów wyboru projektów, a w konsekwencji wpływ na ostateczny wynik oceny wniosku.
Jednocześnie, działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oświadczam iż Wnioskodawca jest świadomy i akceptuje to, iż
doręczenia dokonywane przez BGK w ramach procedury oceny wniosków o dofinansowanie są dokonywane w formie
określonej w Regulaminie Konkursu. Za doręczenie wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień uznaje się, wysłanie
informacji za pośrednictwem Generatora Wniosków. Nieprawidłowe działanie skrzynki odbiorczej po stronie
Wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne.
Podpis Wnioskodawcy
Miejscowość

Data

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy
(czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Wnioskodawcę, zgodnie z dokumentem
rejestrowym lub innym dokumentem poświadczającym umocowanie takiej osoby/osób do
reprezentowania wnioskodawcy)

Załącznik:
- pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentowania
3
wnioskodawcy .
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W przypadku gdy Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy wskazać miejsce zamieszkania.
Suma kontrolna, która zostaje wygenerowana po złożeniu wniosku o dofinansowanie w Generatorze wniosków o dofinansowanie. Jest ona dostępna
na podglądzie wniosku (format .pdf) u dołu każdej strony.
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Obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji
we właściwym dokumencie rejestrowym.
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