KARTA ZGL.OSZENIA PARTNERA
DO WSPOL,PRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACII PROIEKTU,
w oDPowIEDZI NA KONKURS NR 1/KADRY/POWER/3.4/20L6
NA PROJEKTY PODNOSZ^qCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI
octoszoNY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOIU
r. TNF0RMACIA O PODMIOCTE

1. Nazwa podmiotu

2. Forma organizacyina
3. NTP

4. Numer KRS lub innego wlaSciwego rejestru
5, Regon
6, Adres siedziby
6,1-,

Woiew6dztwo

6.2" Miejscowo56
6.3. Ulica
6.4" Numer domu

6.5. Numer iokalu
6.6. Kod pocztowy
6.7. Adres poczty elektronicznej
6,8, Adres stronv
7" Osoba

internetowei

uprawniona do reprezentacii

7.1.lmiq
7.2. Nazwisko
7.3. Numer telefonu
7.4" Adres poczty

elektronicznej

8. Osoba do kontakt6w roboczvch
8.L, Imig
8.2. Nazwisko
8.3. Numer telefonu
8,4. Adres poczty elektronicznej

8,5, Numer faksu
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Proszg uzupelni6 tabelq w rubryce,,Opis"
II. KR YTERIA OCENY MERYTORY( ]ZNEI KANDYDATURY PARTNERA
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realizacii proiekt6w
(zadari) o podobnym
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Og6lem punkt6w:
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IV

Szacunkowa warto56
budZetu Partnera
[warto 56 wszystkich zadafi
Partnera w projekcie)
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\I

Deklarowany wklad
wlasny Partnera
rzeczowy lub finansowy
[wartoSi)

nd

nd

OSWIADCZENIA
1.

O3wiadczam, ze dane zawarte w niniejszym zgloszeniu sq zgodne z prawdq.

2

Oswiadczam, 2e instytucja, kt6rq reprezentujq nie zalega z uiszczaniem podatk6w, jak r6wnie2 z oplacaniem

skladek na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne, Fundusz Pracy, Pafstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych lub innych nale2no6ci wymaganych odrqbnymi przepisami.
3

O6wiadczam,2e podmiot, kt6ry reprezentujq nie podlega wykluczeniu z mo2liwoSci otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o kt6rym mowa w art.207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z poln, zm'\.

4

O6wiadczam, 2e podmiot, kt6ry reprezentujq nie jest podmiotem powiqzanym z Wnioskodawcq
w rozumieniu Zafqcznika ldo rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 65I/2014 z dnia 17 czerwca201,4r. uznajqcego
niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnqtrznym w zastosowaniu art. 1-07 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.\.

5.

Oswiadczam, 2e zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia przez Partnera
w ramach projektu nie sq i nie bqdq wsp6ffinansowane z innych wsp6lnotowych instrument6w finansowych,
w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

udostqpnienie informacji o wyborze instytucji, kt6rq reprezentujq
w przypadku zaproszenia do negocjacji i/lub wyboru do pelnienia funkcjiPartnera.

JednoczeSnie wyra2am

zgodq

na

Data, pieczqd i podpis/ -y

osoby/os6b uprawnione j / -y ch
do reprezentowania podmiotu

Ewqrtywsl<c
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