
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 POZNAŃ
tel. (61) 845 62 00 - Sekretariat
https://www.wfosgw.poznan.pl

WNIOSEK (KOREKTA)

o udzielenie dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2021 roku - zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych.

Część A (wypełnia WFOŚiGW)

1. Numer w rejestrze wniosków: .......................................................................................................................................................

2. Planowana pomoc:

- kwota (zł): .............................................. w tym na rok 2021: .........................................................................................................

- forma pomocy - dotacja / pożyczka

- decyzja RN / Zarządu: ....................................................................................................................................................................

3. Przyznana pomoc: Uchwała RN / Zarządu z dnia: .......................................................................................................................

- kwota (zł): ............................................. w tym na rok 2021: ..........................................................................................................

- forma pomocy - dotacja / pożyczka

4. Umowa Nr: ................................................................. z dnia: ......................................................................................................

5. Rezygnacja z planowanej / przyznanej pomocy:

pismo z dnia: ................................................................. znak: .........................................................................................................

Część B

1. Nazwa przedsięwzięcia:

Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach
ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego.
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2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Powiat Turecki

3. Dane adresowe Wnioskodawcy:

Nazwa Wnioskodawcy Powiat Turecki

Powiat Powiat Turecki

Gmina n/d

Miejscowość Turek

Ulica Kaliska

Nr domu/lokalu 59

Kod pocztowy 62-700

Nr telefonu 632223200

Nr faksu 632788319

Email starostwo@powiat.turek.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal

NIP 668 19 40 189

REGON 311018982

PKD n/d

4. Osoba wyznaczona do roboczych kontaktów w sprawie wniosku:

Imię i nazwisko Joanna Sikorska

Nr telefonu bezpośredniego 632223252

Nr faksu 632788319

Email joanna.sikorska@powiat.turek.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) -

5. Forma prawna Wnioskodawcy:
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Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki

6. Pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

Oświadczenie Wnioskodawcy

6.1 Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. czyświadczy usługi
lub oferuje towar na rynku)?

 TAK  

6.2 Czy planowane zadanie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji?

 NIE  

Szczegółowe uzasadnienie:

Powiat Turecki działa w oparciu o ustawę o samorządzie powiatowym i do zadań własnych powiatu należą zadania z zakresu
edukacji w tym edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wniosek wpisuje się w zakres
zadania wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt będą na potrzeby
istniejących pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz pracowni biologicznej dla uczniów. Będą one ogólnodostępne i
nieodpłatne

W związku z powyższym oświadczam, że wnioskowane wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na wnioskowanym zadaniu nie spełnia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w pkt 6.1-6.4, a zatem nie
stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

 

 

 

 

..................................................................................................................
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Nie podpisanie oświadczenia oznacza, że wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną, a wnioskodawca
powinien wypełnić załącznik do Wniosku - Pomoc publiczna dla Przedsiębiorców (PP-3).

7. Beneficjenci końcowi

W przypadku, gdy Wnioskodawca pośredniczy w przekazywaniu wsparcia beneficjentom końcowym (np. samorządom, organizacjom
pozarządowym, przedsiębiorcom itp.) proszę scharakteryzować grupy tych beneficjentów i spełnienie przesłanek wymienionych
w pkt. 6.1-6.4, odrębnie dla każdej z grup beneficjentów.

Nie dotyczy.

8. Planowany okres realizacji zadania:
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8.1. Data rozpoczęcia: 01.09.2021

8.2. Data zakończenia: 31.12.2021

9. Przewidywany efekt ekologiczny lub rzeczowy:

W ramach wspomagania edukacji ekologicznej w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego planowane są działania
podnoszące świadomość ekologiczną uczniów i mieszkańców Powiatu Tureckiego planowany jest do osiągnięcia następujący efekt
rzeczowy w ramach następujących działań: 1. Zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz
edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody: a) dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Zostanie zakupiona pomoc
dydaktyczna w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw sprzętu: - monitor interaktywny- 1
sztuka, - stojak elektryczny- 1 sztuka, - laptop- 1 sztuka, - tablet graficzny-piórkowy- 1 sztuka. b) dla I Liceum Ogólnokształcącego w
Turku zostanie zakupiona pomoc dydaktyczna w postaci wyposażenia istniejącej pracowni biologicznej w następujący zestaw
sprzętu: - monitor interaktywny- 1 sztuka, - stojak elektryczny- 1 sztuka, - laptop- 1 sztuka, - walizka z odczynnikami do badania
jakości wód-2 sztuki. c) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zostanie zakupiona
pomoc dydaktyczna w postaci wyposażenia istniejącej pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej w następujący zestaw
sprzętu: - monitor interaktywny- 1 sztuka, - stojak elektryczny- 1 sztuka, - laptop- 1 sztuka, - tablet graficzny-piórkowy- 1 sztuka.

10. Zgodność z Listą przedsięwzięć priorytetowych na rok 2021

VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa

11. Informacja na temat kwalifikowalności podatku VAT:

Informujemy, że podmiotem ponoszącym koszty zadania jest:

Powiat Turecki

który nie ma prawnej możliwości odliczenia lub odzyskania podatku VAT.
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12. Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia (w zaokrągleniu do pełnych złotych BRUTTO):

UWAGA: Podatek VAT może stanowić koszt przedsięwzięcia tylko dla podmiotów, które nie mają prawnejmożliwości jego odliczenia
lub odzyskania.

Źródło finansowania Ogółem W tym na rok 2021 %

Środki własne 22 500 22 500 30,00

WFOŚiGW w Poznaniu kwota wnioskowana pożyczki 0 0 0,00

WFOŚiGW w Poznaniu kwota wnioskowana dotacji 52 500 52 500 70,00

- koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 0 0  

- koszty/wydatki bieżące 52 500 52 500  

Całkowity koszt przedsięwzięcia 75 000 75 000 100

13. Preliminarz przewidywanych kosztów (w zaokrągleniu do pełnych złotych BRUTTO):

 Zakres rzeczowy
Planowany
koszt od
01.01.2021r.

lp. Kategoria wydatków (dostawy, czynności, usługi)
Jednostka
miary

Ilość Wartość

I. Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Razem część I 0

II. Koszty/wydatki bieżące

1

Zakup pomocy dydaktycznych- wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni
biologicznej w Zespole Szkół Technicznych w Turku Zestaw składa się z: a) monitor
interaktywny ( 1 szt.)+ mobilny stojak (1 szt.)+laptop (1 szt.)+ tablet graficzny-piórkowy ( 1
szt.).

zestaw 1 25 000

2
Zakup pomocy dydaktycznych- wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni
biologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Zestaw składa się z: a) monitor
interaktywny ( 1 szt.)+ mobilny stojak (1 szt.)+laptop (1 szt.).

zestaw 1 24 000

3
Zakup pomocy dydaktycznych- wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni
biologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku- walizka z odczynnikami do badania
jakości wód.

sztuka 2 1 000

4

Zakup pomocy dydaktycznych- wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni
urządzeń i systemów energii odnawialnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach
Średnich. Zestaw składa się z: a) monitor interaktywny ( 1 szt.)+ mobilny stojak (1
szt.)+laptop (1 szt.)+ tablet graficzny-piórkowy ( 1 szt.).

zestaw 1 25 000

Razem część II 75 000

Ogółem I + II 75 000
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14. Informacja w sprawie obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych:

Wnioskodawca wywiązuje się z powyższych opłat i kar.

15. Proponowane zabezpieczenie:

a) weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową (obowiązek ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i
jednostek Skarbu Państwa oraz dotacji do kwoty 10.000,00 zł)

b) (dotyczy pożyczek)) Nie dotyczy

16. Oświadczenie Wnioskodawcy:

1/ Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję zapisy "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania
i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu".

2/ Oświadczam, że zapoznałem się z "Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2021".

3/ Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję zapisy "Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji
ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w roku 2021".

4/ Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję "Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego" dostępne na stronie
www.wfosgw.poznan.pl (w zakładce dla beneficjenta - JST i inne podmioty-wytyczne).

5/ Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję "Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
w Poznaniu" dostępne na stronie www.wfosgw.poznan.pl (w zakładce dla beneficjenta - JST i inne podmioty - wytyczne).

 

 

 

 

..................................................................................................................
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Miejscowość: Turek

Data sporządzenia wniosku: 08.06.2021
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Wiarygodność zawartych we wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Pieczątka firmowa
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących

Wnioskodawcę

Prosimy o dokładne wypełnienie powyższego wniosku.

Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników
w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

17. Spis załączników:

- Oświadczenie o nie występowaniu krzyżowego finansowania podmiotu, - Opis efektu rzeczowego i ekologicznego dla
przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej.
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