
Formularz projektu
Europejski portal projektów inwestycyjnych

Informacje o organizacji

Państwo*

NALEŻY DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, ABY PODAĆ SPÓJNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE INFORMACJE NA TEMAT 
SWOJEGO PROJEKTU.  

  
Proszę uważnie przeczytać instrukcje i wytyczne dotyczące wypełniania i składania formularza, które znajdują się na końcu tego 
dokumentu. Pytania dotyczące wypełniania i składania formularza należy przesłać na adres działu pomocy EIPP eipp-
helpdesk@ec.europa.eu. 

Nazwa 
organizacji*

Forma prawna*

Czy Państwa organizacja posiada numer identyfikacyjny VAT? VAT:

Czy Państwa organizacja posiada krajowy numer identyfikacyjny?

Krajowy numer identyfikacyjny

Rodzaj*

Adres*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Główny telefon*

Informacje kontaktowe

Imię*

Nazwisko*

E-mail*

Kliknij tutaj, aby dodać logo

Wielkość przedsiębiorstwa

Ten adres e-mail jest już używany w systemie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej)

Główny telefon

mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu


Opis projektu

Nazwa projektu*

Opis*  
(500 znaków)

Przewidywana data rozpoczęcia*

Własność aktywów*

Uzasadnienie 
ekonomiczne 
(1250 znaków)

Rodzaj projektu*

Szacowany koszt projektu* (w mln EUR)

Sektor 1* Sektor 2

Status projektu* Inny status

Istniejące lub 
potencjalne 
przeszkody dla 
realizacji 
projektu  
(500 znaków)

Rodzaj przychodów Pozostałe przychody

Kliknij tutaj, aby 
dodać plik z 

obrazem 
powiązany z 

projektem

Główny kraj UE*

Drugi kraj UE

Trzeci kraj UE

Inne kraje

Główny region*

Drugi region

Trzeci region

Krótki opis*  
(200 znaków)

Długość geograficznaSzerokość geograficznaLokalizacja

Np.: dla Luksemburga współrzędne są następujące (szerokość geograficzna: 49,815273, długość geograficzna: 6,129583)



Informacje 
dodatkowe  
(750 znaków)

Link 1  
(255 znaków)

Link 1 – tytuł

Link 2 – tytuł

Link 2  
(255 znaków)

Dane finansowe 
(500 znaków)

Finansowanie projektu

Źródła finansowania

Czy istnieje wkład własny? % wkładu własnego Czy chcieliby Państwo opublikować informacje dot. 
wkładu własnego?

Odsetek finansowania zabezpieczonego

Informacje dodatkowe o projekcie

Czy ubiegali się Państwo lub zamierzają ubiegać się o finansowanie UE lub EBI?

Informacje na 
temat 
finansowania UE 
(500 znaków)

Niniejszym oświadczam, że nie jestem świadomy(-a) istnienia jakichkolwiek niezgodności przedmiotowego projektu z 
prawodawstwem unijnym lub krajowym.

PRZED WYSŁANIEM TEGO FORMULARZA PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY PODANE INFORMACJE SĄ PRAWIDŁOWE. 
  

Wysyłając ten formularz, potwierdzają Państwo prawdziwość podanych informacji i wyrażają Państwo zgodę na warunki korzystania 
z europejskiego portalu projektów inwestycyjnych (EPPI). Po wysłaniu formularza przekazanych informacji nie będzie można 
edytować, aż do czasu uruchomienia portalu EPPI. W sprawie wszelkich zmian przed uruchomieniem portalu, można skontaktować 
się z nami pod następującym adresem: eipp-project@ec.europa.eu.

Przeczytałem(-am) i akceptuję warunki.

mailto:eipp-project@ec.europa.eu


Obraz może również zawierać (kombinację) promocyjnych materiałów 
wizualnych (z wyjątkiem wideo) np. schematów, map itp.  

Główny kraj UE: to państwo członkowskie UE, w którym ma obywać się 
większa część inwestycji. W przypadku projektów transgranicznych należy 
wypełnić również kolejne pola. Projekty transgraniczne z udziałem krajów, 
które nie są członkami UE, są dopuszczalne, jeżeli inwestycja zostanie 
zrealizowana, przynajmniej częściowo, w jednym z państw członkowskich UE. 
Informację tę należy podać w poluopis. 

Szacowany koszt: zgodnie z decyzją Komisji 2015/1214 powinien on 
wynosić co najmniej 10 mln euro. Podobne mniejsze projekty można połączyć 
w jeden projekt lub program, o ile strona promująca projekt (podmiot 
koordynujący) składa tylko jeden formularz projektu w EPPI.  

Realizacja projektów zarejestrowanych w EIPP musi rozpocząć się w ciągu 
trzech lat od daty ich złożenia. Należy to uwzględnić przy wypełnianiu pola 
przewidywana data rozpoczęcia.  

 

Europejski portal projektów inwestycyjnych (portal EIPP) to portal 
internetowy umożliwiający unijnym projektodawcom dotarcie do 
potencjalnych inwestorów na całym świecie¹. 

Aby przesłać formularz, należy kliknąć na przycisk „Wyślij e-mailem” 
na końcu formularza. Zostanie przeprowadzona techniczna weryfikacja 
kompletności formularza, utworzony zostanie plik PDF (zablokowany do 
edycji) oraz nastąpi próba jego wysłania z Państwa domyślnego programu 
poczty elektronicznej na adres: eipp-project@ec.europa.eu. Pliki PDF w 
formacie innym niż format tylko do odczytu nie będą dalej przetwarzane. 

Jeśli otrzymamy formularz w języku urzędowym UE innym niż język 
angielski, Komisja Europejska zapewni i opublikuje jego swobodne 
tłumaczenie na język angielski wyłącznie do celów informacyjnych. Za 
autentyczną uważa się oryginalną wersję językową formularza projektu, 
która jest dostępna w portalu EPPI. 

Warunki korzystania z portalu EIPP można znaleźć w formularzu. Jeśli 
potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub mają pytania, prosimy o 
kontakt z działem pomocy EIPP pod adresem: eipp-
helpdesk@ec.europa.eu.  

W początkowej fazie opłata za rozpatrzenie wniosku o zamieszczenie 
projektu w EPPI wynosi 100 euro w przypadku prywatnych promotorów 
projektów. Szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane po otrzymaniu 
wypełnionego formularza w formacie PDF. 

Formularz jest kompatybilny z programem Adobe Reader (w wersji 10. lub 
nowszej). 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Wypełnienie niektórych pól 
nieoznaczonych gwiazdką może być wymagane w zależności od wartości 
podanych w innych polach (np. jeśli zaznaczą Państwo, że posiadają numer 
VAT, będą musieli Państwo uzupełnić pole z numerem VAT). 

Kraj: w formularzu znajduje się rozwijana lista ze wszystkimi krajami UE. 
Jeśli chcą Państwo dodać kraj, którego nie ma na tej liście, prosimy wysłać 
prośbę na adres: eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 

Część: informacje o organizacji 

Prosimy podaćnazwę organizacji*, formę prawną*, numer VAT lub 
krajowy numer identyfikacyjny. Podmioty prawne muszą podać co 
najmniej jeden krajowy numer identyfikacyjny (VAT lub inny krajowy numer 
identyfikacyjny). Z wymogu tego zwolnione są tylko organy publiczne. W 
przypadku organów publicznych lub podmiotów gospodarczych, które nie 
figurują na rozwijanej liście, w polu „Forma prawna” należy wybrać 
„Nieznana”.  

Organ publiczny to każdy podmiot prawny ustanowiony jako organ publiczny 
na podstawie prawa krajowego lub organizacja międzynarodowa. Dokładniej 
rzecz ujmując, oznacza to, że podmiot prawny (i) musi być zdefiniowany 
jako organ publiczny w akcie ustanowienia lub uznany za organ publiczny 
na podstawie prawa krajowego; oraz (ii) musi podlegać prawu publicznemu. 
Organy publiczne mogą jednak działać NAPODSTAWIE prawa prywatnego i 
mu podlegać w ramach niektórych lub większości ich działań. Podmiot 
prawny, który ma obowiązek świadczenia usług publicznych, ale który 
utworzono na podstawie prawa prywatnego, nie jest uznawany za organ 
publiczny. 
Promotorzy projektów oprócz tego formularza powinni złożyć następujące 
dokumenty: zeskanowaną kopię wyciągu z rejestru promotorów prywatnych 
oraz kopię ustawy/przepisów prawa/rozporządzenia/decyzji, na mocy 
których organizację ustanowiono jako podmiot publiczny (lub inny 
potwierdzający dokument urzędowy) dla promotorów publicznych.  

Rozmiar przedsiębiorstwa: pole nieobowiązkowe. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa zatrudniają do 250 pracowników, ich roczne obroty 
wynoszą do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro. Za spółki o 
średniej kapitalizacji uważa się przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 
3 tys. pracowników.  

Dane kontaktowe są potrzebne, aby móc się komunikować w sprawie 
projektu. Informacje te nie będą widoczne. Jeżeli inwestorzy lub inne strony 
są zainteresowane Państwa projektem, mogą skontaktować się z Państwem 
za pomocą formularza online. W ten sposób Państwa dane nie będą 
widoczne, a Państwo będą mogli zobaczyć ich dane kontaktowe. Dzięki 
temu promotorzy projektów będą mogli uniknąć niechcianych kontaktów. 

Zalecamy stosowanie logo (w formacie JPG, PNG lub GIF). 
Dzięki temu prezentacja projektu będzie bardziej atrakcyjna 
wizualnie. Minimalne dozwolone rozmiary to 100x100 
pikseli (najlepiej w formie kwadratu). Przesłany plik nie 
powinien być większy niż 200 KB. Zob. przykład ⇨

Instrukcje dotyczące wypełniania formularza projektu w EPPI

Komisja Europejska stosuje system bezpiecznego uwierzytelnienia, który 
opiera się na poczcie elektronicznej. System ECAS (system uwierzytelniania 
Komisji Europejskiej) umożliwia identyfikację każdego użytkownika 
korzystającego z usług i serwisów online, oferowanych przez Komisję, w tym 
EPPI. W formularzu proszę wskazać, czy posiadają już Państwo konto 
ECAS. Konto ECAS umożliwi Państwo korzystanie z portalu, jak tylko 
zostanie uruchomiony.  

Jeśli nie mają Państwo konta ECAS, na późniejszym etapie zostaną Państwo 
poproszeni o jego utworzenie. Instrukcje można znaleźć tutaj: http://
ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_pl.pdf.  

Część: opis projektu 

Krótki opis projektu: pojawia się w wynikach wyszukiwania lub w tabelach 
podsumowujących. Długiopis pojawia się na stronie z dokumentacją projektu, 
zawierającej informacje podsumowujące na temat projektu w oparciu o 
podane przez Państwa dane. 

Oprócz logo zachęcamy również do dołączenia pliku z obrazem 
powiązanym z projektem (w formacie JPG, PNG lub GIF). Dzięki temu 
prezentacja projektu będzie bardziej atrakcyjna wizualnie. Minimalne 
dozwolone rozmiary to 1000x200 pikseli (ważne, aby zachować stosunek 
szerokości do wysokości 5:1. Przesłany plik nie powinien być większy niż 1 
MB. Zob. przykład ⇩

¹ Portal EPPI został utworzony na mocy rozporządzenia (UE) 2015/1017 z dnia 25 
czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 
Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego portalu projektów 
inwestycyjnych oraz decyzji Komisji (UE) 2015/1214 z dnia 22 lipca 2015 r.w sprawie 
utworzenia i określenia jego specyfikacji technicznych.

Proszę upewnić się, że osoba wskazana do kontaktu będzie dostępna, aby 
odpowiadać na pytania dotyczące projektu i zajmować się ich 
koordynowaniem. W przypadku zmian w danych kontaktowych prosimy o 
poinformowanie nas o tym e-mailem: eipp-project@ec.europa.eu. 

Z chwilą uruchomienia portalu osoba wyznaczona do kontaktów stanie się 
upoważnionym przedstawicielem podmiotu prawnego (LEAR) dla danej 
organizacji. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie organizacją w 
systemie EPPI (np. będzie odpowiadać za zarządzanie prawami dostępu do 
projektu). Na późniejszym etapie wymagane będzie zaświadczenie 
potwierdzające, że osoba wyznaczona do kontaktów jest upoważniona do 
reprezentowania organizacji.

mailto:eipp-project@ec.europa.eu
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
https://get.adobe.com/uk/reader/
https://get.adobe.com/uk/reader/
mailto:eipp-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_pl.pdf
http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_pl.pdf
mailto:eipp-project@ec.europa.eu


Można podać wszelkie bariery / przeszkody utrudniające realizację projektu. 

Lokalizacja projektu: będzie widoczna na interaktywnej mapie projektów. 
Współrzędne Państwa projektu można uzyskać na stronie http://
www.latlong.net/ (może nie działać z niektórymi wersjami Internet Explorer).  

Część: finansowanie projektu w tej części mogą Państwo podać informacje 
na temat częściowego wsparcia finansowego na rzecz projektu, które już 
zostało udzielone. Podanie tej informacji jest nieobowiązkowe, ale inwestorzy 
prawdopodobnie poważniej rozważą projekty, w których część środków 
została już przekazana przez promotorów, innych inwestorów i inne podmioty. 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu: w tej części mogą Państwo 
podać wszelkie informacje na temat projektu, takie jak: specyfikacje 
konstrukcyjne, struktura projektu, podział ryzyka itp. Zachęcamy do udzielenia 
informacji na temat tego, w jaki sposób Państwa projekt przyczyni się do 
realizacji celów UE w zakresie tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu 
gospodarczego, osiągnięcia większej integracji wspólnego rynku, 
upowszechniania gospodarki cyfrowej itp.

Istniejące zapotrzebowanie podróżnych na usługi transportu kolejowego na 
trasie Luksemburg-Bruksela szacuje się na 10 mln rocznie, przy czym jest ono 
zasadniczo stabilne, niepodatne na wahania sezonowe: spadek ruchu 
biznesowego w czasie letnich wakacji kompensuje wzrost ruchu 
turystycznego. Ograniczona konkurencja: stosunkowo długi czas podróży 
pociągiem (2,40-3 godziny), połączenie lotnicze; limuzyny i prywatny 
transport lotniczy są drogie. Niewykorzystane moce można przeznaczyć na 
przewozy towarowe, zwłaszcza towarów o wyższej wartości, dzięki 
połączeniu z usługami przewozowymi lotniska w Luksemburgu, które posiada 
ugruntowaną pozycję w UE. Termin realizacji projektu: 3 lata. Oczekiwany 
okres zwrotu z inwestycji: 15 lat. Opracowano trzy scenariusze prognoz 
finansowych. Szacunki dotyczące rentowności dla inwestorów (w różnych 
przewidzianych poziomach finansowania – finansowanie uprzywilejowane, 
finansowanie typu mezzanine i kapitał własny) można uzyskać na żądanie.

Uzasadnienie ekonomiczne to wyjaśnienie, dlaczego inwestorzy powinni 
rozważyć możliwość inwestycji w Państwa projekt. Zob.przykład ⇩ 

Dla swojego projektu należy wybrać jeden sektor lub dwa  sektory z 25 
propozycji. 

http://www.latlong.net/
http://www.latlong.net/
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WARUNKI KORZYSTANIA Z EUROPEJSKIEGO PORTALU 


PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH  


1. WARUNKI  


W niniejszym dokumencie określono warunki, na jakich 


podmioty prawne będące promotorami projektów oraz inni 


zarejestrowani użytkownicy strony internetowej (zwani dalej 


„zarejestrowanymi użytkownikami”) mogą korzystać z 


Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych 


http://ec.europa.eu/eipp („EPPI”). Przed rozpoczęciem 


korzystania z portalu EPPI zarejestrowani użytkownicy muszą 


potwierdzić, że zapoznali się z warunkami korzystania z portalu, 


akceptują je i zobowiązują się ich przestrzegać. Zarejestrowani 


użytkownicy mogą korzystać z portalu EPPI, pod warunkiem że 


jednoznacznie zaakceptują te warunki. Punkty 5–7 poniżej 


odnoszą się wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników, 


którzy dostarczają materiały lub informacje, która mają zostać 


opublikowane w EPPI.  


2. CEL PORTALU EPPI  


Portal EPPI ustanowiła Komisja Europejska („administrator 


portalu”) na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 


Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 


Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 


Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i 


Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz 


zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 


1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 


Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1; „rozporządzenie”] i 


decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1214 z dnia 22 lipca 


2015 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Portalu Projektów 


Inwestycyjnych i określenia jego specyfikacji technicznych. 


Portal ma służyć jako przejrzysta baza istniejących 


i potencjalnych przyszłych projektów inwestycyjnych w Unii 


Europejskiej.  


Art. 15 tego rozporządzenia przewiduje, że projekty są 


udostępniane w EPPI w celach informacyjnych i w celu 


zapewnienia ich widoczności dla inwestorów. Zamieszczenie 


projektów w EPPI nie ma wpływu na decyzje o ostatecznym 


wyborze projektów wspieranych na mocy tego rozporządzenia, 


w ramach innego instrumentu Unii lub finansowania ze środków 


publicznych.  


Zarejestrowani użytkownicy potwierdzają, że publikacja 


projektów w EPPI nie oznacza, że projekt w przyszłości otrzyma 


finansowanie publiczne (od administratora portalu lub z innego 


źródła) oraz że w celu ubiegania się o finansowanie publiczne 


należy stosować odrębne procedury.  


Wszystkie projekty, które mają zostać opublikowane w portalu, 


muszą spełniać odpowiednie obowiązujące unijne i krajowe 


przepisy oraz wymagania.  


3. REJESTRACJA I DOKUMENTY  


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zgłaszać projekty i 


korzystać z powiadomień. Podczas rejestracji należy podać 


wymagane dane osobowe i kontaktowe. Administrator portalu 


nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu portal 


EPPI będzie niedostępny w określonym czasie.  


Od czasu do czasu administrator może ograniczyć dostęp do 


niektórych części lub całego portalu, bez wcześniejszego 


powiadomienia lub podania uzasadnienia.  


Administrator ma obowiązek przesyłania wszelkich wiadomości 


i powiadomień dotyczących niniejszych warunków na adres 


elektroniczny podany przez użytkownika podczas rejestracji. W 


przeciwnym razie mogą one zostać uznane za nieważne. 


Zarejestrowani użytkownicy muszą zagwarantować, że poczta 


elektroniczna może być dostarczana na podany adres e-mail, a 


także, że dostęp do niej mają jedynie osoby upoważnione. W 


związku z tym również wszelkie wiadomości lub powiadomienia 


wysłane do administratora portalu przy użyciu podanego adresu 


e-mail uznaje się za wysłane przez zarejestrowanego 


użytkownika. W razie pytań zarejestrowani użytkownicy mogą 


skontaktować się z administratorem portalu za pomocą tego 


formularza on-line: [...] 


Zarejestrowani użytkownicy muszą podjąć odpowiednie środki 


bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia nieuprawnionego 


ujawnienia swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli hasło 


zostałoby ujawnione osobom nieupoważnionym, należy o tym 


niezwłocznie powiadomić administratora portalu. Administrator 


portalu w dowolnej chwili może zablokować nazwę użytkownika 


i hasło, jeśli uzna, że dany użytkownik nie spełnia 


któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. 


Zarejestrowani użytkownicy mogą zostać pociągnięci do 


odpowiedzialności z tytułu umyślnego lub nieumyślnego 


ujawniania swojej nazwy użytkownika lub hasła osobom trzecim 


(co stanowi naruszenie niniejszych warunków) lub w przypadku 


ich naruszenia przez osoby trzecie (co nie zwalnia 


zarejestrowanych użytkowników z obowiązków wynikających z 


niniejszych warunków). Zarejestrowani użytkownicy 


odpowiadają za zagwarantowanie, że wszystkie osoby, które 


korzystają z EPPI przy użyciu ich połączenia internetowego, 


zapoznały się z niniejszymi warunkami oraz ich przestrzegają. 


4. ZASTRZEŻENIE PRAWNE 


Informacje o projektach udostępnianych w portalu EPPI 


podawane są bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. 


Administrator portalu publikuje tylko informacje przekazane 


przez zarejestrowanych użytkowników, pod warunkiem że 


informacje te, w jego opinii, spełniają normy określone w 


punkcie 5 poniżej, oraz nie ma żadnych dalszych zobowiązań 


wobec zarejestrowanych użytkowników. Administrator portalu 


zatem nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji 


podanych przez zarejestrowanych użytkowników. 


Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialność za 


jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody 


poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z 


portalu EPPI lub w związku z korzystaniem lub niemożnością 


korzystania lub skutkami korzystania z portalu EPPI lub innych 


stron z nim powiązanych oraz materiałów w nim 


opublikowanych. Administrator portalu m.in. wyklucza wszelką 


odpowiedzialność za: 


 utratę dochodu lub dochodów (w tym utratę 


przewidywanych oszczędności); 


 straty z działalności gospodarczej;  


 utratę zysków lub kontraktów; 



http://ec.europa.eu/eipp
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 utratę danych; 


 utratę wartości firmy; 


 wszelkie inne szkody, które wystąpiły z 


jakiegokolwiek powodu, czy to ze względu na 


naruszenie zasad (w tym niedbalstwo), naruszenia 


umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były możliwe 


do przewidzenia. 


5. NORMY DOTYCZĄCE TREŚCI DOSTĘPNYCH W PORTALU 


Normy te mają zastosowanie do wszelkich istotnych informacji 


lub materiałów, które zarejestrowani użytkownicy udostępniają 


w portalu EPPI (zwane dalej „informacjami o projektach”). 


Wyłączna odpowiedzialność za zagwarantowanie, że informacje 


o projektach spełniają te normy spoczywa na zarejestrowanych 


użytkownikach.  


Informacje o projektach muszą:  


 być dokładne (tzn. odnosić się do faktów), być 


podawane w dobrej wierze (jeśli odnoszą się do 


opinii) oraz aktualne w chwili ich podawania;  


 być podawane przez zarejestrowanych 


użytkowników mających siedzibę w jednym z państw 


członkowskich Unii Europejskiej, których firma nie 


jest w stanie upadku, dobrowolnej likwidacji, 


sądowej restrukturyzacji, likwidacji lub podobnej 


procedury;  


 być składane przez osobę, która została do tego 


upoważniona przez zarejestrowanego użytkownika;  


 dotyczyć projektów (lub programów składających się 


z mniejszych projektów), których minimalna wielkość 


mierzona wartością (łącznych) wymaganych 


inwestycji wynosi 10 mln euro;  


 dotyczyć projektów odnoszących się do jednego z 


sektorów określonych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia;  


 być zgodne z obowiązującym prawem. 


Informacje o projektach nie mogą: 


 zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, 


nienawistnych, upokarzających, o charakterze groźby 


lub naruszających czyjąś prywatność; 


 promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, 


wyznanie, narodowość, orientację seksualną, wiek 


lub niepełnosprawność lub jakiejkolwiek inną 


nielegalną działalność; 


 naruszać praw własności intelektualnej, m.in. w 


zakresie praw autorskich, praw do bazy danych lub 


znaków towarowych; 


 naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec 


stron trzecich, takich jak obowiązek umowny lub 


obowiązek zachowania poufności; 


 dotyczyć projektów odnoszących się do: broni i 


amunicji, sprzętu wojskowego i policyjnego, 


infrastruktury wojskowej i policyjnej (w tym 


materiałów wybuchowych i broni sportowej); handlu 


w celach seksualnych i związanych z nim 


infrastruktury, usług i mediów; gier hazardowych i 


związanego z nimi sprzętu oraz hoteli z prywatnym 


kasynem; tytoniu (produkcja, wytwarzanie, 


przetwarzanie i dystrybucja); 


 być wykorzystane do podszywania się pod inną 


osobę, fałszowania tożsamości zarejestrowanego 


użytkownika lub jakiejkolwiek przynależności; 


 sprawiać wrażenia, że pochodzą od administratora 


portalu (jeśli nie jest to zgodne z prawdą). 


6. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROJEKCIE, ZMIANY W NICH I 


ICH USUNIĘCIE 


Administrator portalu według własnego uznania może odmówić 


opublikowania, w całości lub w części, informacji o projektach. 


Może odmówić publikacji tych informacji ze względów 


prawnych, wizerunkowych lub innych, a zarejestrowani 


użytkownicy nie mają prawa domagać się żadnego szczególnego 


lub indywidualnego uzasadnienia. 


Administrator portalu w dowolnej chwili może zmienić układ i 


parametry techniczne portalu EPPI. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 


administrator może również zawiesić dostęp do portalu EPPI lub 


definitywnie go zamknąć. Materiały publikowane w EPPI mogą 


być nieaktualne, a administrator portalu nie jest zobowiązany 


do ich aktualizacji. 


Informacje o projektach będą automatycznie usuwane z portalu 


EPPI po upływie 36 miesięcy od ich opublikowania po raz 


pierwszy. 


7. OPŁATA MANIPULACYJNA 


Od prywatnych promotorów projektów pobiera się opłatę za 


rozpatrzenie wniosku o zamieszczenie projektu w EPPI w 


wysokości maksymalnie 250* euro za projekt. Opłata nie jest 


zwracana, nawet jeżeli dany wniosek zostanie odrzucony lub 


usunięty z EPPI. Po dokonaniu płatności zarejestrowany 


użytkownik otrzyma e-mailem automatyczne potwierdzenie. 


Promotorzy projektów należący do sektora publicznego są 


zwolnieni z tej opłaty. 


* W początkowej fazie opłata wynosi 100 euro. 


8. ZAWIESZENIE I ODEBRANIE DOSTĘPU 


Nieprzestrzeganie niniejszych warunków może skutkować 


uruchomieniem następujących środków i działań: 


 bezzwłoczne, czasowe lub stałe odebranie prawa do 


korzystania z EPPI; 


 bezzwłoczne, czasowe lub definitywne usunięcie 


materiałów zamieszczanych w EPPI przez 


zarejestrowanego użytkownika; 


 wydawanie ostrzeżenia dla zarejestrowanego 


użytkownika; 


 przekazanie informacji uznanych przez 


administratora portalu za ważne organom ścigania; 


 postępowanie sądowe przeciwko zarejestrowanemu 


użytkownikowi o odszkodowanie w formie zwrotu 


wszystkich kosztów wynikających z naruszenia lub 


jakiegokolwiek inne postępowanie sądowe w 


zależności od przypadku. 


W przypadku gdy osoba trzecia twierdzi, że informacje o 


projektach zostały przekazane z naruszeniem norm dotyczących 


treści dostępnych w portalu, administrator portalu może, przed 
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podjęciem jakichkolwiek działań opisanych powyżej, zwrócić się 


do zarejestrowanego użytkownika o dostarczenie wyjaśnień w 


wyznaczonym terminie. 


Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania 


podjęte w związku z naruszeniem niniejszych warunków. 


Rozwiązania opisane w niniejszych warunkach nie są 


wyczerpujące; administrator portalu może podjąć wszelkie inne 


działania, które uzna za stosowne. 


9. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI 


Wyłącznym celem gromadzenia informacji od zarejestrowanych 


użytkowników jest ich wykorzystanie w związku z portalem 


EPPI. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do przekazanych 


przez siebie informacji i w każdej chwili może je usunąć – w 


przypadku gdyby portal EPPI był niedostępny (zob. pkt 3 


powyżej), zarejestrowany użytkownik może zwrócić się e-


mailem do administratora portalu o usunięcie informacji o nim, 


a administrator portalu musi to niezwłocznie uczynić. 


Informacje na temat zarejestrowanych użytkowników, które 


dostarczono w polach oznaczonych jako „niepublikowane” lub 


„nieprzeznaczone do publikacji”, są traktowane przez 


administratora portalu jako poufne, są bezpiecznie 


przechowywane na serwerach administratora i nie są 


wykorzystywane do celów handlowych. Nie ma to wpływu na 


prawo administratora portalu do przekazywania wszelkich 


informacji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu lub 


państwom członkowskim UE w celu wspierania i uczestniczenia 


w zarządzaniu EPPI zgodnie z art. 15 rozporządzenia. Korzystając 


z portalu EPPI, zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgody na 


takie traktowanie informacji. 


10. PRZEPISY TECHNICZNE 


Zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać linki do strony 


głównej portalu EPPI, o ile robią to zgodnie z prawem, bez 


narażania reputacji administratora portalu i o ile nie robią tego 


w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Zamieszczone linki 


w żaden sposób nie mogą sugerować, że istnieje jakakolwiek 


forma stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty ze strony 


administratora portalu. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą 


udostępniać linków do portalu na stronach, które nie są ich 


własnością. 


Jeżeli portal EPPI zawiera linki do innych portali projektów 


inwestycyjnych i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, 


linki te mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator 


portalu nie ma kontroli nad treścią tych portali projektów 


inwestycyjnych i zasobów; nie ponosi za nie odpowiedzialności 


ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z ich 


wykorzystania. 


Zarejestrowani użytkownicy nie mogą wykorzystywać portalu 


EPPI w złej wierze, np. umyślnie przesyłać wirusów lub innych 


materiałów niebezpiecznych pod względem technicznym. 


Zarejestrowani użytkownicy nie mogą usiłować uzyskać 


niedozwolonego dostępu do portalu EPPI, serwera, na którym 


przechowywany jest EPPI, bądź komputerów lub baz danych 


połączonych z EPPI. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą 


atakować EPPI za pośrednictwem ataków typu „odmowa usługi” 


lub rozproszonych ataków typu „odmowa usługi”. 


Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za 


jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonymi 


ataki typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi 


niebezpiecznymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt 


komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne materiały 


zarejestrowanych użytkowników, i które wystąpiły na skutek 


korzystania z portalu EPPI lub pobierania jakichkolwiek 


materiałów opublikowanych w portalu lub na stronach 


internetowych z nim powiązanych. 


11. ZMIANY 


Administrator portalu w dowolnej chwili może dokonać zmian w 


niniejszych warunkach poprzez aktualizację tej strony. W takim 


przypadku do zarejestrowanych użytkowników wysyłane jest 


odpowiednie zawiadomienie. Użytkownicy powinni zapoznać się 


z tymi zmianami, ponieważ są one dla nich wiążące. Niektóre z 


postanowień niniejszych warunków mogą zostać zastąpione 


przepisami lub zawiadomieniami opublikowanymi w portalu 


EPPI. 





Formularz projektu
Europejski portal projektów inwestycyjnych
Informacje o organizacji
NALEŻY DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, ABY PODAĆ SPÓJNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE INFORMACJE NA TEMAT SWOJEGO PROJEKTU. 
 
Proszę uważnie przeczytać instrukcje i wytyczne dotyczące wypełniania i składania formularza, które znajdują się na końcu tego dokumentu. Pytania dotyczące wypełniania i składania formularza należy przesłać na adres działu pomocy EIPP eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 
Informacje kontaktowe
Kliknij tutaj, aby dodać logo
..\Twitter_logo_blue.png
Opis projektu
Kliknij tutaj, aby dodać plik z obrazem powiązany z projektem
Lokalizacja
Np.: dla Luksemburga współrzędne są następujące (szerokość geograficzna: 49,815273, długość geograficzna: 6,129583)
Finansowanie projektu
Informacje dodatkowe o projekcie
PRZED WYSŁANIEM TEGO FORMULARZA PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY PODANE INFORMACJE SĄ PRAWIDŁOWE.
 
Wysyłając ten formularz, potwierdzają Państwo prawdziwość podanych informacji i wyrażają Państwo zgodę na warunki korzystania z europejskiego portalu projektów inwestycyjnych (EPPI). Po wysłaniu formularza przekazanych informacji nie będzie można edytować, aż do czasu uruchomienia portalu EPPI. W sprawie wszelkich zmian przed uruchomieniem portalu, można skontaktować się z nami pod następującym adresem: eipp-project@ec.europa.eu.
Obraz może również zawierać (kombinację) promocyjnych materiałów wizualnych (z wyjątkiem wideo) np. schematów, map itp. 
Główny kraj UE: to państwo członkowskie UE, w którym ma obywać się większa część inwestycji. W przypadku projektów transgranicznych należy wypełnić również kolejne pola. Projekty transgraniczne z udziałem krajów, które nie są członkami UE, są dopuszczalne, jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, przynajmniej częściowo, w jednym z państw członkowskich UE. Informację tę należy podać w poluopis.
Szacowany koszt: zgodnie z decyzją Komisji 2015/1214 powinien on wynosić co najmniej 10 mln euro. Podobne mniejsze projekty można połączyć w jeden projekt lub program, o ile strona promująca projekt (podmiot koordynujący) składa tylko jeden formularz projektu w EPPI. 
Realizacja projektów zarejestrowanych w EIPP musi rozpocząć się w ciągu trzech lat od daty ich złożenia. Należy to uwzględnić przy wypełnianiu pola przewidywana data rozpoczęcia. 
 
Europejski portal projektów inwestycyjnych (portal EIPP) to portal internetowy umożliwiający unijnym projektodawcom dotarcie do potencjalnych inwestorów na całym świecie¹.
Aby przesłać formularz, należy kliknąć na przycisk „Wyślij e-mailem” na końcu formularza. Zostanie przeprowadzona techniczna weryfikacja kompletności formularza, utworzony zostanie plik PDF (zablokowany do edycji) oraz nastąpi próba jego wysłania z Państwa domyślnego programu poczty elektronicznej na adres: eipp-project@ec.europa.eu. Pliki PDF w formacie innym niż format tylko do odczytu nie będą dalej przetwarzane.
Jeśli otrzymamy formularz w języku urzędowym UE innym niż język angielski, Komisja Europejska zapewni i opublikuje jego swobodne tłumaczenie na język angielski wyłącznie do celów informacyjnych. Za autentyczną uważa się oryginalną wersję językową formularza projektu, która jest dostępna w portalu EPPI.
Warunki korzystania z portalu EIPP można znaleźć w formularzu. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub mają pytania, prosimy o kontakt z działem pomocy EIPP pod adresem: eipp-helpdesk@ec.europa.eu. 
W początkowej fazie opłata za rozpatrzenie wniosku o zamieszczenie projektu w EPPI wynosi 100 euro w przypadku prywatnych promotorów projektów. Szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane po otrzymaniu wypełnionego formularza w formacie PDF.
Formularz jest kompatybilny z programem Adobe Reader (w wersji 10. lub nowszej).
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Wypełnienie niektórych pól nieoznaczonych gwiazdką może być wymagane w zależności od wartości podanych w innych polach (np. jeśli zaznaczą Państwo, że posiadają numer VAT, będą musieli Państwo uzupełnić pole z numerem VAT).
Kraj: w formularzu znajduje się rozwijana lista ze wszystkimi krajami UE. Jeśli chcą Państwo dodać kraj, którego nie ma na tej liście, prosimy wysłać prośbę na adres: eipp-helpdesk@ec.europa.eu.
Część: informacje o organizacji
Prosimy podaćnazwę organizacji*, formę prawną*, numer VAT lub krajowy numer identyfikacyjny. Podmioty prawne muszą podać co najmniej jeden krajowy numer identyfikacyjny (VAT lub inny krajowy numer identyfikacyjny). Z wymogu tego zwolnione są tylko organy publiczne. W przypadku organów publicznych lub podmiotów gospodarczych, które nie figurują na rozwijanej liście, w polu „Forma prawna” należy wybrać „Nieznana”. 
Organ publiczny to każdy podmiot prawny ustanowiony jako organ publiczny na podstawie prawa krajowego lub organizacja międzynarodowa. Dokładniej rzecz ujmując, oznacza to, że podmiot prawny (i) musi być zdefiniowany jako organ publiczny w akcie ustanowienia lub uznany za organ publiczny na podstawie prawa krajowego; oraz (ii) musi podlegać prawu publicznemu. Organy publiczne mogą jednak działać NAPODSTAWIE prawa prywatnego i mu podlegać w ramach niektórych lub większości ich działań. Podmiot prawny, który ma obowiązek świadczenia usług publicznych, ale który utworzono na podstawie prawa prywatnego, nie jest uznawany za organ publiczny.
Promotorzy projektów oprócz tego formularza powinni złożyć następujące dokumenty: zeskanowaną kopię wyciągu z rejestru promotorów prywatnych oraz kopię ustawy/przepisów prawa/rozporządzenia/decyzji, na mocy których organizację ustanowiono jako podmiot publiczny (lub inny potwierdzający dokument urzędowy) dla promotorów publicznych. 
Rozmiar przedsiębiorstwa: pole nieobowiązkowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają do 250 pracowników, ich roczne obroty wynoszą do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro. Za spółki o średniej kapitalizacji uważa się przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 3 tys. pracowników. 
Dane kontaktowe są potrzebne, aby móc się komunikować w sprawie projektu. Informacje te nie będą widoczne. Jeżeli inwestorzy lub inne strony są zainteresowane Państwa projektem, mogą skontaktować się z Państwem za pomocą formularza online. W ten sposób Państwa dane nie będą widoczne, a Państwo będą mogli zobaczyć ich dane kontaktowe. Dzięki temu promotorzy projektów będą mogli uniknąć niechcianych kontaktów. 
Zalecamy stosowanie logo (w formacie JPG, PNG lub GIF). Dzięki temu prezentacja projektu będzie bardziej atrakcyjna wizualnie. Minimalne dozwolone rozmiary to 100x100 pikseli (najlepiej w formie kwadratu). Przesłany plik nie powinien być większy niż 200 KB. Zob. przykład ⇨
Instrukcje dotyczące wypełniania formularza projektu w EPPI
Komisja Europejska stosuje system bezpiecznego uwierzytelnienia, który opiera się na poczcie elektronicznej. System ECAS (system uwierzytelniania Komisji Europejskiej) umożliwia identyfikację każdego użytkownika korzystającego z usług i serwisów online, oferowanych przez Komisję, w tym EPPI. W formularzu proszę wskazać, czy posiadają już Państwo konto ECAS. Konto ECAS umożliwi Państwo korzystanie z portalu, jak tylko zostanie uruchomiony. 
Jeśli nie mają Państwo konta ECAS, na późniejszym etapie zostaną Państwo poproszeni o jego utworzenie. Instrukcje można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/visits/documents/ecas-step-by-step_pl.pdf. 
Część: opis projektu
Krótki opis projektu: pojawia się w wynikach wyszukiwania lub w tabelach podsumowujących. Długiopis pojawia się na stronie z dokumentacją projektu, zawierającej informacje podsumowujące na temat projektu w oparciu o podane przez Państwa dane.
Oprócz logo zachęcamy również do dołączenia pliku z obrazem powiązanym z projektem (w formacie JPG, PNG lub GIF). Dzięki temu prezentacja projektu będzie bardziej atrakcyjna wizualnie. Minimalne dozwolone rozmiary to 1000x200 pikseli (ważne, aby zachować stosunek szerokości do wysokości 5:1. Przesłany plik nie powinien być większy niż 1 MB. Zob. przykład ⇩
¹ Portal EPPI został utworzony na mocy rozporządzenia (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych oraz decyzji Komisji (UE) 2015/1214 z dnia 22 lipca 2015 r.w sprawie utworzenia i określenia jego specyfikacji technicznych.
Proszę upewnić się, że osoba wskazana do kontaktu będzie dostępna, aby odpowiadać na pytania dotyczące projektu i zajmować się ich koordynowaniem. W przypadku zmian w danych kontaktowych prosimy o poinformowanie nas o tym e-mailem: eipp-project@ec.europa.eu.
Z chwilą uruchomienia portalu osoba wyznaczona do kontaktów stanie się upoważnionym przedstawicielem podmiotu prawnego (LEAR) dla danej organizacji. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie organizacją w systemie EPPI (np. będzie odpowiadać za zarządzanie prawami dostępu do projektu). Na późniejszym etapie wymagane będzie zaświadczenie potwierdzające, że osoba wyznaczona do kontaktów jest upoważniona do reprezentowania organizacji.
Można podać wszelkie bariery / przeszkody utrudniające realizację projektu.
Lokalizacja projektu: będzie widoczna na interaktywnej mapie projektów. Współrzędne Państwa projektu można uzyskać na stronie http://www.latlong.net/ (może nie działać z niektórymi wersjami Internet Explorer). 
Część: finansowanie projektu w tej części mogą Państwo podać informacje na temat częściowego wsparcia finansowego na rzecz projektu, które już zostało udzielone. Podanie tej informacji jest nieobowiązkowe, ale inwestorzy prawdopodobnie poważniej rozważą projekty, w których część środków została już przekazana przez promotorów, innych inwestorów i inne podmioty.
Dodatkowe informacje dotyczące projektu: w tej części mogą Państwo podać wszelkie informacje na temat projektu, takie jak: specyfikacje konstrukcyjne, struktura projektu, podział ryzyka itp. Zachęcamy do udzielenia informacji na temat tego, w jaki sposób Państwa projekt przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego, osiągnięcia większej integracji wspólnego rynku, upowszechniania gospodarki cyfrowej itp.
Istniejące zapotrzebowanie podróżnych na usługi transportu kolejowego na trasie Luksemburg-Bruksela szacuje się na 10 mln rocznie, przy czym jest ono zasadniczo stabilne, niepodatne na wahania sezonowe: spadek ruchu biznesowego w czasie letnich wakacji kompensuje wzrost ruchu turystycznego. Ograniczona konkurencja: stosunkowo długi czas podróży pociągiem (2,40-3 godziny), połączenie lotnicze; limuzyny i prywatny transport lotniczy są drogie. Niewykorzystane moce można przeznaczyć na przewozy towarowe, zwłaszcza towarów o wyższej wartości, dzięki połączeniu z usługami przewozowymi lotniska w Luksemburgu, które posiada ugruntowaną pozycję w UE. Termin realizacji projektu: 3 lata. Oczekiwany okres zwrotu z inwestycji: 15 lat. Opracowano trzy scenariusze prognoz finansowych. Szacunki dotyczące rentowności dla inwestorów (w różnych przewidzianych poziomach finansowania – finansowanie uprzywilejowane, finansowanie typu mezzanine i kapitał własny) można uzyskać na żądanie.
Uzasadnienie ekonomiczne to wyjaśnienie, dlaczego inwestorzy powinni rozważyć możliwość inwestycji w Państwa projekt. Zob.przykład ⇩ 
Dla swojego projektu należy wybrać jeden sektor lub dwa  sektory z 25 propozycji. 
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Przed wysłaniem formularza należy zaakceptować oświadczenie o braku niezgodności projektu z przepisami.
Przed wysłaniem formularza trzeba zaakceptować warunki.
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