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Errata do Procedur realizacji projektu grantowego 

z dnia 21.01.2021 r. 

 

1. Na stronie 13. Procedur, w kryteriach dostępu dla oceny fiszki innowacji błędnie wpisano następujące 

kryterium:  

„Tylko w przypadku gdy innowacja nie dotyczy wyzwania z listy - czy innowator przedstawił list 

intencyjny/inną formę potwierdzenia (np. mail) od podmiotu z województwa śląskiego 

zainteresowanego testowaniem innowacji?”.  

Wyjaśniamy, że zgodnie z kartą oceny merytorycznej fiszki innowacji oraz kartą oceny merytorycznej 

prezentacji innowacji, kryterium to będzie oceniane na drugim etapie oceny, tj. oceny prezentacji 

innowacji.  

 

2. W Załączniku 2c. Fiszka innowacji dla podmiotu prawnego w punkcie „Wymagane oświadczenia” 

widniała błędna treść oświadczeń.  
 

Było:  

 Oświadczam, że jestem uprawniony do ubiegania się o grant zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego 

Powinno być:  

 Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję jest uprawniony do ubiegania się o grant zgodnie z Procedurą realizacji 

projektu grantowego. 
 

Było:  

 Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące 

niespłaconych zobowiązań 

 Oświadczam, że nie zostałem  wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 

Powinno być:  

 Oświadczam, że żaden członek organu zarządzającego lub nadzorczego, lub wspólnik w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie artykułu 

207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 869 ze zm.),  

 Oświadczam, że podmiot który reprezentuję, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS. 

 Oświadczam, że z podmiotem, który reprezentuję nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o 

dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

Było: 

 Oświadczam, że nie jestem powiązany z Fundacją Fundusz Współpracy ani z Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS 

- Nie pozostaję w stosunku pracy lub innym - umowy cywilnoprawnej z Fundacją Fundusz Współpracy ani z 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
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- Nie jestem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Fundacji Fundusz Współpracy ani z 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

- Nie jestem połączony z pracownikiem lub członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych 

Fundacji Fundusz Współpracy ani z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związkiem małżeńskim, 

stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub związkiem z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Powinno być:  

Oświadczam, że w podmiocie który reprezentuję, żaden urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej:  

 nie pozostaje w stosunku pracy lub innym - umowy cywilnoprawnej z Grantodawcą i/lub Partnerem projektu, 

 nie jest członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Grantodawcy lub Partnera projektu, 

 nie jest połączony z pracownikiem lub członkiem organów zarządzających Grantodawcy lub Partnera projektu 

związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub związkiem z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Było:  

 Deklaruję chęć udziału w projekcie „Śląska Przestrzeń Innowacji” i akceptuję treść Procedury realizacji projektu 

grantowego. 

Powinno być:  

 Deklaruję chęć reprezentowanego przeze mnie podmiotu do udziału w projekcie „Śląska Przestrzeń Innowacji” i 

akceptuję treść Procedury realizacji projektu grantowego.  

 

  


