POTWIERDZENIE
złożenia wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
UWAGA!!!
Potwierdzenie złożenia wniosku
jest jedynym wymaganym dokumentem
papierowym dostarczanym do instytucji
zarządzającej na etapie naboru.

Nr 69227/15, data złożenia wniosku 20151104
Data wygenerowania potwierdzenia: 20151109

DANE WNIOSKU
Program Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet Infrastruktura kultury
Termin naboru 20151130
Nazwa instytucji lub
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
departamentu zarządzającego
Nazwa zadania

Prace modernizacyjne w siedzibie Muzeum wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności statutowej

budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z
Rodzaj zadania zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia
na potrzeby działalności kulturalnej
Tryb finansowania Zadanie finansowane w trybie 3letnim
Pełna nazwa wnioskodawcy Muzeum Kultury
Nr NIP 5252101430
Nr REGON 000274068
Forma organizacyjnoprawna Samorządowa instytucja kultury

Dane właściwego rejestru

Organizator instytucji kultury:
Miasto Stołeczne Warszawa
Nr księgi rejestrowej instytucji kultury:
RIK/4/2015

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Imię
Maciej

Nazwisko
Opiłowski

Nr tel. kom.

Stanowisko
koordynator

Nr telefonu
22 42 10 460

Email
mopilowski@mkidn.gov.pl

Adres do korespondencji
Ulica Krakowskie Przedmieście
Numer domu 15/17
Kod pocztowy 55523
Miejsowość Warszawa
Powiat Warszawa
Numer telefonu 22 42 10 460

Numer lokalu
Poczta Warszawa
Gmina Warszawa
Województwo mazowieckie
Numer faksu

Numer telefonu mopilowski@mkidn.gov.pl
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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
Maciej

Nazwisko
Opiłowski

Stanowisko
koordynator

2016:
Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

20160401

20161007

Przewidywany budżet
zadania

700000.00

Wnioskowana kwota
dofinansowania

500000.00

2017:
Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

20170205

20170531

Przewidywany budżet
zadania

400000.00

Wnioskowana kwota
dofinansowania

300000.00

2018:
Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

20180603

20181130

Przewidywany budżet
zadania

475000.00

Wnioskowana kwota
dofinansowania

350000.00

OŚWIADCZENIA
I. Oświadczenia z formularza wniosku
1. Niniejszym oświadczam, że:
b a) zapoznałem się z treścią regulaminu programu, oraz że informacje podane przeze mnie we
c
d
e
f
g
wniosku są prawdziwe;
b b) jestem osobą uprawnioną lub posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu Muzeum
c
d
e
f
g
Kultury, a także składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
b c) preliminarz zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której
c
d
e
f
g
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).

2. Oświadczam też, że podmiot Muzeum Kultury:
b a) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania;
c
d
e
f
g
b b) nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;
c
d
e
f
g
b c) przedstawiony preliminarz zadania uwzględnia jedynie środki, które docelowo ujęte w będą
c
d
e
f
g
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w ewidencji księgowej podmiotu Muzeum Kultury.

II. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku
budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
Oświadczam, iż Muzeum Kultury
j w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
k
l
m
n
otrzymał/a pomoc de minimis
i w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
j
k
l
m
n
nie otrzymał/a pomoc de minimis

III. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Oświadczam, iż Muzeum Kultury
b nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
c
d
e
f
g
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

Nazwisko

Stanowisko

Maciej

Opiłowski

koordynator

UWAGA!

Podpis

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.

UWAGA!
Podpis osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w
jego imieniu zobowiązań finansowych (zgodnie z wpisem w
odpowiednim rejestrze lub uzyskanym pełnomocnictwem).
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