NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA
NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA
Informacje ogólne
Formularz przeznaczony jest dla Wnioskodawców programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Wnioski mogą być składane w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. godz.15:00 czasu lokalnego.
Wniosek musi zostać złożony jedynie poprzez system informatyczny NAWA za pomocą niniejszego formularza. Nie ma obowiązku złożenia wersji papierowej wniosku.
Data złożenia wniosku w systemie informatycznym NAWA stanowi kryterium oceny formalnej.
Formularz składa się z następujących części:
Część 1 – Informacje o Wnioskodawcy (i ewentualnych partnerach), w tym dane teleadresowe, dane kontaktowe do osób zaangażowanych w realizację projektu, a
także informacja o potencjale i doświadczeniu Wnioskodawcy.
Część 2 – Informacja o projekcie, w tym cel projektu, planowane działania i grupa docelowa, zarządzanie projektem, oczekiwane rezultaty i ich oddziaływanie,
monitorowanie.
Część 3 – Ryzyka projektowe.
Część 4 – Planowane działania projektowe oraz budżet projektu.
Część 5 – Oświadczenia Wnioskodawcy.
Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie Programu oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków
opublikowanymi na stronie www.nawa.gov.pl

Nr naboru:
2018

1. Informacje o Wnioskodawcy
1.1 Status jednostki:

1.2 Pełna nazwa jednostki:

Dane teleadresowe jednostki

Adres siedziby:

1.3 Ulica:

1.4 Nr domu:

1.5 Nr lokalu:

1.6 Kod pocztowy:

1.7 Miejscowość:

1.8 Województwo:

1.9 NIP:

1.10 REGON:

1.11 Adres strony www:

1.12 Adres e-mail:

1.13 Nr telefonu:

1.14 Forma prawna (forma własności):

Przedstawiciel instytucji uprawniony do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań wobec instytucji.
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1.15 Płeć:
Pani
Pan
1.16 Imię:

1.17 Nazwisko:

1.18 Tytuł naukowy:

1.19 Stanowisko:

1.20 Adres e-mail służbowy:

1.21 Nr telefonu:

1.22 Załączniki – dokumenty rejestrowe i/lub dokumenty dotyczące osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy:

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z projektem w zakresie merytorycznym.

1.23 Płeć:
Pani
Pan
1.24 Imię:

1.25 Nazwisko:

1.26 Tytuł naukowy:

1.27 Stanowisko:

1.28 Adres e-mail służbowy:

1.29 Nr telefonu:

1.30 Nr telefonu komórkowego:

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z finansami projektu

1.31 Płeć:
Pani
Pan
1.32 Imię:

1.33 Nazwisko:

1.34 Tytuł naukowy:

1.35 Stanowisko:

1.36 Adres e-mail służbowy:

1.37 Nr telefonu:

1.38 Nr telefonu komórkowego:

1.39 Ogólny opis Wnioskodawcy:

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów:

1.40 Tytuł projektu:

1.41 Źródła finansowania:

1.42 Zakres tematyczny projektu i realizowane w jego ramach zadania:
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1.43 Wysokość budżetu:

1.44 Czy osiągnięte zostały wszystkie zaplanowane rezultaty:

1.45 Czy niniejszy projekt jest projektem partnerskim?
Tak
Nie

2. Informacja o projekcie
2.1 Tytuł projektu:

2.2 Akronim lub nazwa marketingowa projektu:

2.3 Okres realizacji projektu od:

2.4 Okres realizacji projektu do:

Typ podejmowanych działań w projekcie
Z poniższej listy proszę wybrać 1 główny typ działania oraz maksymalnie 2 dodatkowe typy działań, które będą realizowane w ramach projektu. Nawet jeśli
realizowanych jest więcej typów działań znajdujących się na liście, proszę o zaznaczenie 3 najbardziej znaczących merytorycznie.

2.5 Główny typ działania:

2.6 Pierwszy dodatkowy typ działania:

2.7 Drugi dodatkowy typ działania:

Obszar tematyczny projektu
Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie 3 obszary tematyczne, których będą dotyczyć realizowane w ramach projektu działania.
2.8 Pierwszy obszar tematyczny projektu:

2.9 Drugi obszar tematyczny projektu:

2.10 Trzeci obszar tematyczny projektu:

2.11 Krótki opis projektu:

2.12 Analiza problemów/potrzeb:

Cele projektu:
W tej części należy wymienić i opisać cele projektu z wykorzystaniem poniższej tabeli. Proszę pamiętać, iż opisane cele muszą korespondować z opisem działań
zawartym w dalszej części wniosku oraz wpływać pozytywnie na realizację celów programu opisanych w Regulaminie. Każdy wiersz tabeli powinien zawierać opis 1
celu. W miarę potrzeb proszę dodawać kolejne wiersze. Maksymalnie można założyć i opisać 4 cele projektu.

2.15 Opis wpływu danego celu projektu na
2.13 Nazwa celu:

2.14 Opis celu:

osiągniecie zakładanych celów programu:
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2.16 Grupy docelowe:

2.17 Zarządzanie projektem:

2.18 Monitoring działań projektowych:

2.19 Ewaluacja działań projektowych:

Planowane rezultaty/produkty i oddziaływanie.
W tej części proszę zawrzeć informacje dotyczące rezultatów i produktów projektu,
Moduł ten ma formę tabeli, którą należy wypełnić.
Konieczne jest dodawanie kolejnych wierszy do tabeli, aby zawrzeć opis jednego rezultatu/produktu w każdym wierszu.

2.20 Opis rezultatu/produktu:

2.21 Liczba/jednostka miary:

2.22 Skala oddziaływania:

2.23 Termin dostępności:

3. Ryzyka
3.1 Opis ryzyka:

3.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

3.3 Wpływ ryzyka na prawidłowy przebieg realizacji projektu i osiągnięcie
zakładanych celów:

3.4 Opis sposobów zapobiegania wystąpieniu ryzyka:

3.5 Opis sposobów minimalizowania skutków wystąpieniu ryzyka:

3.1 Opis ryzyka:

3.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

3.3 Wpływ ryzyka na prawidłowy przebieg realizacji projektu i osiągnięcie
zakładanych celów:

3.4 Opis sposobów zapobiegania wystąpieniu ryzyka:

3.5 Opis sposobów minimalizowania skutków wystąpieniu ryzyka:

3.1 Opis ryzyka:

3.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

3.3 Wpływ ryzyka na prawidłowy przebieg realizacji projektu i osiągnięcie
zakładanych celów:

3.4 Opis sposobów zapobiegania wystąpieniu ryzyka:
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3.5 Opis sposobów minimalizowania skutków wystąpieniu ryzyka:

4. Planowane działania projektowe oraz budżet projektu
4.1 Planowane działania projektowe
Zadanie projektowe:
4.1.1 Numer zadania:

4.1.2 Nazwa zadania:

Szczegóły zadania
4.1.3 Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

4.1.4 Okres realizacji od:

4.1.5 Okres realizacji do:

4.1.6 Opis zadania:

Szczegółowy koszt zadania projektowego
4.1.7 Numer pozycji:

4.1.8 Nazwa pozycji:

4.1.10 Stawka/cena jednostkowa:

4.1.11 Liczba:

4.1.12 Koszt całkowity w tej pozycji:

4.1.13 Opis sposobu kalkulacji kosztu:

4.1.14 Całkowity koszt zadania:

Całkowity koszt projektu

4.1.15 Suma

5. Oświadczenia Wnioskodawcy
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1. Będąc upoważnioną/nym do złożenia niniejszego oświadczenia, w imieniu Wnioskodawcy ubiegającego się o finansowanie projektu oświadczam, że :
•

informacje zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu

karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne;
•

planowane koszty wskazane we wniosku nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł i Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z

innych źródeł;
•

Wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

•

Wnioskodawca posiada zdolność finansową do realizacji projektu w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna;

•

Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie

zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
•

osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, naruszenie

etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe;
•

na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z

prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia;
•

Wnioskodawca nie dopuścił się umyślnie lub przez zaniedbanie nieprawidłowości w wykonaniu kontraktów lub projektów finansowanych lub

współfinansowanych ze środków publicznych.

Akceptuję
2. Oświadczam, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt.
W związku z powyższym, realizując powyższy projekt, Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość
została zawarta w budżecie projektu.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wymienionych wyżej i uzyskania statusu podatnika VAT Wnioskodawca/Beneficjent powiadomi o
tym Narodową Agencję Wymiany Akademickiej bez zbędnej zwłoki.

Akceptuję
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam zrealizowanie wobec osób, których dane zostały przekazane w ramach niniejszego wniosku, obowiązku informacyjnego - poprzez przekazanie zasad
ochrony danych osobowych, wskazanych w Regulaminie niniejszego Programu.

Akceptuję
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