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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania grantu  

w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” 

 
WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU 

w ramach projektu w trybie 
nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro”  

Działanie 2.8 „Rozwój usług 
społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym” PO WER  
 

Potwierdzenie złożenia  
 
 
 
 
 

Liczba załączników dołączonych przez  
podmiot ubiegający się o grant 

 
 

 

Numer wniosku ………………………….. 
 

Wypełnia pracownik ROPS  

 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY /ORGANU PROWADZĄCEGO 

Nazwa Wnioskodawcy / organu 
prowadzącego 

 
 

Forma prawna Wnioskodawcy 
 

  osoba fizyczna   
  jednostka samorządu terytorialnego  
  organizacja pozarządowa  
  jednostka organizacyjna związku wyznaniowego, kościoła  
  inna (jaka?) ……………………………………………. 
 

Dane osoby/osób upoważnionych do 
reprezentacji Wnioskodawcy wobec 
organu administracji publicznej, wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej 

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub innej ewidencji 

 

Regon  

Numer NIP  

Adres Wnioskodawcy Województwo Powiat Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta Miejscowość 

Nr domu Nr lokalu Telefon  
 

E-mail 
 

 

2. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY (jeżeli inny niż powyżej) 

Adres korespondencyjny:  Województwo Powiat Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta Miejscowość 

Nr domu Nr lokalu Telefon  
 

E-mail 
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3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRANTOBIORCY (DPS) 

Nazwa Grantobiorcy   
 
 
 

Dane osoby/osób upoważnionych do 
reprezentacji Grantobiorcy wobec 
organu administracji publicznej, wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej 

 

Numer wpisu do rejestru Domów 
Pomocy Społecznej prowadzonego 
przez Wojewodę Podkarpackiego 

 

Regon  

Numer NIP  

Dane adresowe Województwo Powiat Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Miejscowość 

Nr domu Nr lokalu Telefon  
 

E-mail 
 

Adres www 

Liczba miejsc w DPS 
 

 

Liczba mieszkańców (stan na 
30.06.2020r.) 

 

Liczba osób bezpośrednio pracujących 
z osobami objętymi opieką przez 
placówkę (bez personelu administracyjnego 

oraz medycznego) 
 

 

 

4. DANE OSOBY/OSÓB DO BIEŻĄCYCH KONTAKTÓW W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WNIOSKIEM 

Imię i nazwisko:  
 

Telefon   
 

E-mail  

 

5. Nazwa banku oraz numer konta 
bankowego 

 

 

6. DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI GRANTU 

Termin realizacji grantu 
 

Data rozpoczęcia  Data zakończenia  

Wnioskowana kwota grantu (w zł)  
 

Tytuł wniosku 
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8. Uzasadnienie do wybranych form wsparcia (czy wybrane formy wsparcia mają dla mieszkańca i jego pracowników charakter   
kompleksowy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Uzasadnienie dla zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia placówki w ramach grantu w przypadku 

7. FORMY WSPARCIA PLANOWANE DO REALIZACJI: 

7.1 
Koszty zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy mieszkańcach DPS - osoby 
bezpośrednio pracujące z osobami objętymi opieką przez placówkę na czas 3 m-cy (lipiec 2020 – 
wrzesień 2020). Pozycja nie obejmuje zatrudnienia personelu administracyjnego placówki, a 
jedynie osoby, które realizują działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

TAK  NIE  

7.2 
Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio 
pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu 
medycznego oraz personelu administracyjnego. 

TAK  NIE  

7.3 
Zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców placówek tzw. miejsc 
przejściowych dedykowanych osobom przebywającym w placówkach, powracającym ze szpitali 
oraz nowym pensjonariuszom w tym kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką 
nad osobami, które znajdować się będą na kwarantannie. 

TAK  NIE  

7.4 
Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych  
i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych 
domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19. 

TAK  NIE  

7.5 
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób jej potrzebujących, (zwłaszcza on-line lub 
telefoniczna), w przypadku, gdy taka pomoc nie jest świadczona w placówce lub zakres jej 
wsparcia jest niewystarczający zarówno dla mieszkańców placówki jak i kadry. 

TAK  NIE  

7.6 
Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów żywnościowych do instytucji,  
z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego w placówce poddanego częściowej lub pełnej 
izolacji. 

TAK  NIE  

7.7 
Środki ochrony indywidualnej dla, pracowników instytucji, personelu medycznego, 
pensjonariuszy i ich opiekunów. 

TAK  NIE  

7.8 
Sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19. TAK  NIE  

7.9 
Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek. TAK  NIE  

7.10 
Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. TAK  NIE  
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otrzymania tożsamego wsparcia z innych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego * jeśli dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  10. OPIS REZULTATÓW GRANTU 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 11. HARMONOGRAM REALIZACJI GRANTU 

Nazwa formy wsparcia Planowany termin realizacji formy wsparcia 
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12. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE GRANTU 
 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie wydatku 

Jedn. 
miary  Ilość 

Cena 
jednostkowa 

(w zł) * 

Ogółem   
kwota * 

Ogółem 
kwota VAT 

** 
I. Koszty zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy mieszkańcach DPS - osoby bezpośrednio pracujące z osobami objętymi 

opieką przez placówkę na czas 3 m-cy (…) 

I.1 Wydatek 1      

I.2 Wydatek 2      

I.3 Wydatek 3 ...      

Suma   

II. Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi 
wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. 

II.1 Wydatek 1      

II.2 Wydatek 2      

II.3 Wydatek 3 …      

Suma   

III. Zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców placówek tzw. miejsc przejściowych dedykowanych osobom 
przebywającym w placówkach, powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom w tym kosztów związanych z noclegiem, 
wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą na kwarantannie. 

III.1 Wydatek 1      

III.2 Wydatek 2      

III.3 Wydatek 3 …      

Suma   

IV. Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy 
nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19. 

IV.1 Wydatek 1      

IV.2 Wydatek 2      

IV.3 Wydatek 3 …      

Suma   

V. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób jej potrzebujących, (zwłaszcza on-line lub telefoniczna), w przypadku, gdy taka pomoc nie 
jest świadczona w placówce lub zakres jej wsparcia jest niewystarczający zarówno dla mieszkańców placówki jak i kadry. 

V.1 Wydatek 1      

V.2 Wydatek 2      

V.3 Wydatek 3 …      

Suma   

VI. Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów żywnościowych do instytucji, z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego 
w placówce poddanego częściowej lub pełnej izolacji. 

VII.  VIII.  

VI.1 Wydatek 1        

VI.2 Wydatek 2        

VI.3 Wydatek 3 …        

Suma     
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VII. Środki ochrony indywidualnej dla, pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów. VIII.  IX.  

VII.1 Wydatek 1        

VII.2 Wydatek 2        

VII.3 Wydatek 3 …        

Suma     

VIII. Sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19. IX.  X.  

VIII.1 Wydatek 1        

VIII.2 Wydatek 2        

VIII.3 Wydatek 3 …        

Suma     

IX. Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek. X.  XI.  

IX.1 Wydatek 1        

IX.2 Wydatek 2        

IX.3 Wydatek 3 …        

Suma     

X. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. XI.  XII.  

X.1 Wydatek 1        

X.2 Wydatek 2        

X.3 Wydatek 3 …        

Suma     
 

                                                                                                              Suma wszystkich wydatków realizacji 

                                                                                                                projektu grantowego:  
  

*  należy wpisać: 

 kwotę brutto w przypadku, gdy wnioskodawca  nie może odzyskać kosztu podatku od towarów i usług,  

 kwotę netto w przypadku, gdy wnioskodawca  może odzyskać koszt podatku od towarów i usług. 
** należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy 
wpisać 0,00. 

 
W przypadku, gdy do realizacji  nie wybrano danej formy wsparcia w polach zestawienia rzeczowo-finansowego grantu 
należy wpisać 0,00. 
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13. WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PLANOWANYCH DO ZAKUPU W RAMACH GRANTU (o wartości powyżej 10 tys. zł) 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość 
Cena jednostkowa 

(w zł) * 
Ogółem   
kwota * 

Kwota VAT ** 

1      

2      

3      

4      

5      

RAZEM   

      

14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

Lp. Nazwa załącznika TAK/ND Liczba 

1 Dokument potwierdzający formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy np. Statut, KRS (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie 

z KRS bądź innym rejestrem) 

  

2 Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących Wnioskodawcę  (kopia potwierdzona 
za zgodność oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS bądź 
innym rejestrem) 

  

3 Wpis do rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego (kopia 
potwierdzona za zgodność oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie  
z KRS bądź innym rejestrem) 

  

4 Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność oryginałem 
przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS bądź innym rejestrem  

  

    

RAZEM   
 

 

 

 

15. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 
a) Zapoznałem się z Regulaminem udzielenia grantu i akceptuję jego zasady. 
b) Wszystkie podane w niniejszym wniosku oraz w załącznikach informacje są prawdziwe  i zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym.  
c) Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 
d) Wydatki ponoszone w ramach grantu nie będą podlegały finansowaniu z innych środków publicznych. 
e) Nie otrzymałem tożsamego wsparcia na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia placówki z innych 

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1. 
f) Oświadczam, iż otrzymane wsparcie na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia placówki z innych 

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest niewystarczające, a wsparcie otrzymane w ramach wniosku o 
powierzenie grantu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszom i pracownikom DPS. 2 

Zobowiązuję się do: 
a) Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub inne uprawnione podmioty wszystkich 

elementów związanych z realizacją grantu.  

                                                           
1 Skreślić, jeśli nie dotyczy. 
2 Skreślić, jeśli nie dotyczy. 

*  należy wpisać: 
    kwotę brutto w przypadku, gdy wnioskodawca  nie może odzyskać kosztu podatku od towarów i usług,  
    kwotę netto w przypadku, gdy wnioskodawca  może odzyskać koszt podatku od towarów i usług. 
 
** należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach  

należy wpisać 0,00. 
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b) Prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją grantu 
c) Stosowania obowiązującej Księgi Wizualizacji znaku PO WER. 
d) Niezwłocznego informowania Grantodawcy o zmianach danych mogących mieć wpływ na przyznanie i wypłatę grantu. 

 
 

                                                                           …………………..………………………..…………………………………………………………………………. 
Podpis osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu  

 
 
 

 

 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT   * jeśli dotyczy 

 
Ja (my), niżej podpisany (-i) ………………………..………………………………………. 
reprezentujący …………………………………………………………………………………… 

oświadczam (-y), że podmiot, który reprezentuję (-my) realizując powyższy wniosek o powierzenie grantu nie może odzyskać w 
żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w budżecie wniosku.  

 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach grantu części lub całości poniesionego podatku VAT, jeżeli 

zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. 
 

Zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom 
kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług. 

 
 

 
……………………………………..…………………………………………………………………………. 

                 Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń                           
woli w zakresie zobowiązań finansowych w Wnioskodawcy 

 
 

 


