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Punkt 2.2 Podmioty uprawnione do 
ubiegania się dofinansowanie projektu  
 
2.2.1. O dofinansowanie projektu w trybie 
konkursowym w ramach w/w działania mogą 
się ubiegać: 
Zgodnie z SOOP: 
- Pracodawcy  z wyłączeniem dużych 
przedsiębiorstw.  
 
UWAGA 
O dofinasowanie mogą ubiegać się wszystkie 
formy prawne zgodnie z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej, 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń Pracodawcy i ich 
pracownicy. Z ubiegania o dofinansowanie 
wykluczone są działalności jednoosobowe nie 
zatrudniające pracowników.  
2.2.2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać 
się podmioty, które podlegają wykluczeniu  
z możliwości ubiegania się o środki 
przeznaczone na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązujących, w tym 
wykluczeniu na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych,  
- (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach 
powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 
 
2.2.3. W związku z faktem, iż wnioskowane 
wsparcie udzielane jest ze środków 
publicznych Wnioskodawca nie może zalegać 
w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społeczne, 
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UWAGA: W przypadku jednostki organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, która nie posiada 
osobowości prawnej występująca w niniejszym 
konkursie w roli Pracodawcy:  polu B 1.3 należy 
wpisać nazwę właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) posiadającej osobowość 
prawną (np. gminy) oraz nazwę właściwej jednostki 



ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. 
Składając wniosek o dofinansowanie 
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia  
oświadczenia  z którego w sposób  
jednoznaczny wynika, że instytucja, którą 
reprezentuje Wnioskodawca nie zalega  
z uiszczaniem podatków, jak również  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należności 
wymaganych odrębnymi przepisami.  
Oświadczenia stanowią integralną część 
wniosku o dofinansowanie. Wszystkie 
informacje zawarte w oświadczeniach jak i we 
wniosku o dofinansowanie dotyczące 
Wnioskodawcy  muszą być zgodne z prawdą 
oraz są składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań zgodnie z art. 37 ust.4 
ustawy wdrożeniowej. Tym samym 
niedopuszczalny jest  brak spójności złożonych 
w części I wniosku  oświadczeń z wymaganiami 
określonymi w regulaminie konkursu.   
Uwaga!  
Podpis pod formularzem pisemnego wniosku  
o przyznanie pomocy stanowi potwierdzenie 
znajomości treści wniosku, potwierdzenie 
złożonych we wniosku wszystkich oświadczeń  
i informacji dotyczących Wnioskodawcy  oraz 
gotowość do realizacji projektu  
w opublikowanym w systemie kształcie.  
 

samorządu terytorialnego (JST) nie posiadającej 
osobowości prawnej (np. szkoły) rozdzielając je od 
siebie znakiem „/”.  
W części od B1 do B8 – należy wpisać dane 
jednostki posiadającej osobowość prawną np. 
gminy (poza polem B.7, gdzie należy wskazać 
właściwą osobę do kontaktów roboczych). 
Pozostała część wniosku o dofinansowanie  
(z polem B9 włącznie)  dotyczy Pracodawcy 
(Realizatora) czyli w tym przypadku jednostki nie 
posiadającej osobowości prawnej np. szkoły. 
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Informujemy, że również dokonano aktualizacji załącznika nr 7.18 INSTRUKCJA wypełniania wniosku 

o dofinansowanie projektu objętego kwotami ryczałtowymi w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 dla projektów,  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wersja 1.0, Szczecin, dnia 23.11.2020 r. który stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu. Ponadto, doprecyzowano zapisy dotyczące braku partnerstwa  

w konkursie.  

Szczecin, 17 maja 2022  r.  


