POTWIERDZENIE
złożenia wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Nr 528/13 , z dnia 20131004

Dane w formularzu są automatycznie przepisane z wniosku, nie trzeba nic
dodawać, należy jedynie podpisać, opieczętować i przesłać do NID.
Potwierdzenie jest jedynym wymaganym dokumentem "papierowym" na etapie
składania wniosku - dla wnioskdoawców nie posiadających kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Data: 20131007
Miejscowosć: dane

Numer rejestru MKIDN

Data i pieczatka wpływu do instytucji zarządzającej

............................................

.................................

..........................................................................
Pieczątka wnioskodawcy

DANE WNIOSKU
Program

Dziedzictwo kulturowe

Priorytet

Ochrona zabytków archeologicznych

Termin naboru

20131130

Nazwa instytucji lub
departamentu zarządzającego

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nazwa zadania

tytuł projektu

Rodzaj zadania

opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją ksią żkową, wyników
przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja
pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Tryb finansowania zadania

Zadanie finansowane w trybie 2letnim

Pełna nazwa wnioskodawcy

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nr NIP

5262654633

Nr REGON

015263890

Forma organizacyjnoprawna

P aństwowa instytucja kultury lub filmowa

Dane właściwego rejestru

nie dotyczy

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych, zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze lub uzyskanym
pełnomocnictwem
Imię
dane

Nazwisko
dane

Stanowisko
dane

2014
Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania
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20140101

20141231

Przewidywany budżet
zadania

60000

Wnioskowana kwota
dofinansowania

50000

2015
Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

20150101

20151231

Przewidywany budżet
zadania

40000

Wnioskowana kwota
dofinansowania

30000

OŚWIADCZENIA
I. Oświadczenia z formularza wniosku
1. Niniejszym oświadczam, że
A) zapoznałem się z treścią regulaminu programu, oraz że informacje podane przeze mnie we wniosku nr
528/13 są prawdziwe;
B) jestem osobą uprawnioną lub posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu pn. Narodowy
Instytut Dziedzictwa, a także składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiąz ań finansowych.
2. Oświadczam też, że podmiot pn. Narodowy Instytut Dziedzictwa
A) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania;
B) nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;
C) preliminarz zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi
przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US. W przypadku
zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku zobowiązuję się do poinformowania MKiDN o tym
fakcie, a także do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych środków finansowych na rachunek
bankowy MKiDN (proporcjonalnie do udziału środków Ministra w finansowaniu danej faktury/rachunku).
D) będzie księgował wszystkie przychody planowane z tytułu realizacji zadania będącego przedmiotem
niniejszego wniosku

II. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch
poprzedzających go lat budżetowych
Oświadczam, iż Narodowy Instytut Dziedzictwa w ciągu bież ącego roku budżetowego oraz dwóch
poprzedzających go lat budżetowych nie otrzymał/a pomocy de minimis.

III. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Oświadczam, iż Narodowy Instytut Dziedzictwa nie jest przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem) znajdującym się w
trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię
dane

Nazwisko
dane

Stanowisko

Podpis

dane

UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje, minister właściwy
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do
anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu.
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