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LIST REFERENCYJNY

Potwierdzam,

iz na zlecenie Polskiego G6rnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

z siedzib q w Warszawie Firma POLINVEST Sp. z 0.0. wykonala uslugi doradcze w ramach
nizej wymienionych czterech projekt6w inwestycyjnych:

y

"Podziemny magazyn gazu Strachocina",

y

"Podziemny magazyn gazu Wierzchowice" I

y

"Kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo",

y

"Kawernowy podziemny magazyn gazu Mogilno".

Ustugi doradcze obejmowaty nast~pujqce elementy:

y

dokonywanie analiz istniejqcych dokumentacji projekt6w oraz dokonywanie analiz prac
prowadzonych w celu pozyskania finansowania z PO liS 2007-2013,

y

dokonywanie

analiz

formu.owanie

rekomendacji

dotyczqcych

sposobu

dokumentowania i mozliwosci oceny kwalifikowalnosci wydatk6w oraz struktury
finansowania projekt6w,

y doradztwo w opracowywaniu procedur wymaganych w ramach pozyskiwania funduszy

z PO liS 2007-2013,
y

doradztwo w opracowywaniu zalozen finansowych projektu,

y doradztwo finansowe i prawne dotyczqce kwalifikowalnosci wydatk6w oraz oceny
procedur przetargowych,

y

doradztwo dotyczqce analiz otoczenia prawnego w jakim beneficjent realizuje projekty,

y

uczestnictwo

w

spotkaniach

roboczych

i

udzielanie

konsultacji

dotyczqcych

pozyskiwania funduszy z PO liS 2007-2013,
y

dokonywanie uzupe.nien

i korekt

w dokumentacji

niezb~dnej

dla

pozyskania

dofinansowania z PO liS 2007-2013 w obszarach: prawnych, finansowych, makro
i mikroekonomicznych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych,
y

opracowanie

zestawien

niezb~dnych

dzialan

oraz

uprawnien

zakres6w

odpowiedzialnosci Petnomocnika ds. Realizacji Projektu i Jednostek Realizujqcych
Projekt,

y

opracowanie

harmonogram6w wdrazania

pozyskiwania srodk6w z UE,

rozwiqzan

wynikajqcych

ze

specyfiki

>

opracowanie

klasyfikacji

srodk6w

ponoszonych

przez

beneficjeta

pod

katem

kwalifikowalnosci,

>

doradztwo w opracowywaniu szczeg6lowych harmonogram6w i kompletu material6w
niezb~dnych

>

analiza

dla pozyskania dofinansowania,

wymog6w

niezb~dnych

dla

prawidlowego

przygotowania

i

zlozenia

dokumentacji aplikacyjnej projekt6w,

>
>
>
>

przygotowanie kompletu dokument6w aplikacyjnych i doradztwo w skladaniu wniosk6w,
przeprowadzenie tematycznych szkolen dla Jednostek ReaJizujqcych Projekt,
wykonanie analiz dotyczetcych pozyskania finansowania na udziaf wfasny,
doradztwo w kontaktach z instytucjami bioretcymi udziat w procesie zatwierdzania
wniosk6w (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, JASPERS, Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego,

UOKiK) -

m.in.

udziaf w

spotkaniach,

przygotowywanie opinii dokument6w,

>

doradztwo dla PGNiG S.A. w ww zakresie zakonczyfo si~ w maju 2009 r. pozytywnet
ocenet formalnet dokument6w aplikacyjnych dla wspomnianych czterech projekt6w.

Ustugi doradcze w wymienionym zakresie trwaly w okresie: maj 2007 - czerwiec 2009
Konsultanci Firmy POLINVEST zaangazowani do realizacji usfug doradczych wykazali si~
doskonatet znajomosciet procedur dofinansowania projekt6w oraz zasad zarzetdzania
projektami wsp6ffinansowanymi z funduszy europejskich.

Zlecone prace zostaty wykonane przez POLINVEST terminowo oraz zgodnie z z
znajdujetcymi si~ w umowie.

Isami

