Załącznik nr 6 „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”
do Umowy o powierzenie grantu
w ramach POPC na lata 2014-2020
na podstawie Umowy nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zmianami, o dofinansowanie projektu
„Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

.................................., dnia .................. r.
(miejscowość)

Grantobiorca:
.....................................................................
(imię i nazwisko)

.....................................................................
(PESEL/NIP)

.....................................................................
(nr i data zawarcia umowy o powierzenie grantu)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT
3 edycja grantowa
W związku z aplikowaniem o przyznanie Grantu w ramach POPC na lata 2014-2020
na podstawie Umowy nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zmianami, o dofinansowanie
projektu

„Centrum

Mistrzostwa

Informatycznego”,

Ja

niżej

podpisany/a

……………………………………………………………………… oświadczam, że realizując Projekt
grantowy w okresie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu nr ………..… z dnia …………….
nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy realizowany
w celu podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej (1500 osób prowadzących zajęcia
pozalekcyjne z informatyki), a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie (12000
uczniów z całej Polski). Projekt realizuje cele dydaktyczne, nie ma charakteru komercyjnego,
a wyniki projektu zostaną udostępnione bezpłatnie na platformie edukacyjnej, powszechnie
dostępnej.
Zakup towarów I usług związany z realizacją projektu nie będzie wykorzystywany do działalności
opodatkowanej, wobec czego Grantobiorcy nie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 i 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów I usług (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.)
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Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu części lub całości poniesionego podatku VAT,
jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie oraz do udostępniania dokumentacji
finansowo-księgowej umożliwiającej weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.
Będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517

ze zm.) oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały
przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

…………………………………….…………..……
(podpis Grantobiorcy)
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