Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach
Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy
Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R
oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Projekt grantowy „bon na badania”
Nr naboru: RPPD.01.02.02-IZ.00-20-001/19

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ
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Postanowienia ogólne
Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) służą do uzupełnienia oraz uwiarygodnienia
danych opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR
w ramach RPOWP 2014-2020. Sposób złożenia oraz wymagany zakres określa Regulamin oceny
i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.
Wszystkie załączniki oraz dołączone decyzje administracyjne powinny być ważne na dzień
składania wniosku o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu oraz
opatrzone adnotacją organu wydającego o ich ostateczności (jeżeli dotyczy). Oznacza to, że data
sporządzenia dokumentu nie może być późniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.
Lista załączników obowiązkowych może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki działania,
występującej pomocy publicznej, dodatkowych uregulowań prawnych i wytycznych. Wówczas,
należy wykazać kolejne załączniki w Pkt. VIII.1 Lista załączników wniosku o dofinansowanie
(przy zachowaniu chronologicznej kolejności z wersją papierową).
IZ RPOWP zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do dostarczenia innych dokumentów
niewymienionych w niniejszej Instrukcji pod warunkiem, że możliwość uzupełnienia projektu w tym
zakresie została przewidziana w Regulaminie konkursu oraz będą niezbędne do oceny spełnienia
kryteriów wyboru projektów (art. 37 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020).
Poniżej przedstawiono wykaz załączników obligatoryjnych oraz fakultatywnych zgodnie
z numeracją w Pkt VIII.1 Lista załączników wniosku o dofinansowanie.
1. Strategia Udzielania Grantów
W ramach niniejszego konkursu, obligatoryjnym załącznikiem jest Strategia Udzielania Grantów,
która ma na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie informacji niezbędnych do oceny projektu
(w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia kryterium wyboru projektów). Poniżej wskazano
minimalny zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie.
Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Wytycznych przygotowania projektów inwestycyjnych
„projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że
powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji
projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji
dodatkowych zadań inwestycyjnych nieuwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że
przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego
przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć
przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden
projekt. Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu
poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności
tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, za ś ich cele nie są
bezpośrednio powiązane z celami projektu”.
Uwzględniając kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze oraz
zapisy Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego, Strategia Udzielania Grantów powinna
zawierać w szczególności:


Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy. Podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy,
w tym forma organizacyjno-prawna podmiotu, opis działalności Wnioskodawcy, dane
dotyczące kapitałów własnych Wnioskodawcy, opis dotychczasowej działalności
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Wnioskodawcy, należy wskazać głównych konkurentów, informacje dotyczące
przygotowania Wnioskodawcy do świadczenia usług będących przedmiotem projektu przy
uwzględnieniu posiadanego doświadczenia.




Analiza istniejącego otoczenia społeczno–gospodarczego, instytucjonalnego, politycznego.
Opis uwarunkowań regionu istotnych z punktu widzenia projektu, aspektów politycznych
i instytucjonalnych, w tym polityk ekonomicznych, rozwojowych, planów, bieżące świadczone
usługi, inne informacje i dane statystyczne istotne z punktu widzenia lepszego
przedstawienia kontekstu planowanego projektu. IOK zwraca uwagę, że pożądanym jest
ograniczenie zapisów do wskazania wyłącznie takich czynników, które mają faktyczny wpływ
na realizację projektu.
Rzetelna analiza popytu. Wykazanie w sposób jednoznaczny i wiarygodny zapotrzebowania
na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora MŚP
w województwie podlaskim, które będą oferowane przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji
projektu. Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę popytu w sposób poprawny
i wiarygodny, wnioski co do zasady powinny być poparte analizami wewnętrznymi.
Z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy powinno wynikać, że rezultaty
przedmiotowej inwestycji odpowiadają prognozowanemu popytowi. Należy określić bieżący
popyt: charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt, bieżącą wielkość popytu
w odniesieniu do oferowanej usługi, grupy docelowe oraz określić przyszły popyt: przyszłe
zainteresowanie usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt, jak wyglądać będą
możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki
będzie szacowany wzrost popytu na oferowane usługi po realizacji projektu. Wnioski
z analizy powinny wskazać, czy dzięki realizacji zgłaszanego do wsparcia projektu
zauważone potrzeby Wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości, jeżeli nie – dlaczego
dokonano wyboru zgłaszanego zakresu inwestycji.

Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny w ramach kryterium pn. Analiza
zapotrzebowania*


Strategia udzielania grantów. Należy opisać procedury – zasady dotyczące realizacji projektu
grantowego, a w szczególności:
 sposób wyboru Grantobiorców;
 tryb wypłacania powierzanych grantów;
 zadania Grantobiorcy objęte grantem;
 kwotę grantu i wkładu własnego;
 wymogi w zakresie zabezpieczenia powierzonych grantów;
 rozliczanie powierzonych grantów przez Grantobiorców;
 monitoring i kontrolę powierzonych grantów;
 odzyskiwanie powierzonych grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami projektu grantowego;
Powyższe elementy powinny znaleźć odzwierciedlenie we wzorze Umowy o
powierzenie grantu (umowa pomiędzy Grantodawcą, a Grantobiorcą).

Elementem opracowanych procedur powinny być również następujące obszary:
 propozycja procedur i kryteriów wyboru projektów o powierzenie grantu;
 szczegółowa metodologia w oparciu, o którą należy dokonać sprawiedliwej,
rzetelnej i możliwej do zweryfikowania kalkulacji określającej wysokość ryczałtu;
 informacje dotyczące koordynacji z PO Inteligentny Rozwój. Z uwagi na
identyfikacje wspólnych/pokrywających się obszarów interwencji oraz kategorii
Beneficjentów konieczne jest zapewnienie skutecznych mechanizmów koordynacji
pomiędzy instrumentami PO IR oraz Projektem grantowym w ramach RPOWP,
w szczególności w aspekcie kwotowym oraz zakresu/przedmiotu projektów
Grantobiorców. Beneficjent projektu grantowego ma zatem obowiązek sprawdzać
aktualne nabory w ramach konkursów PO IR, weryfikując zbieżność w ww.
elementach w celu wyeliminowania nakładania i dublowania się interwencji.
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Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania w swojej Strategii Udzielania Grantów
na usługi badawcze powyższych zagadnień oraz mechanizmów zapewniających, iż udzielane
wsparcie będzie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
UWAGA:
Procedury i Kryteria wyboru wniosków o powierzenie grantu po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
IZ RPOWP będą stanowić załącznik do Umowy o Dofinansowanie Projektu Grantowego.
Uwzględniając powyższe sugerowane jest złożenie ww. elementów w formie odrębnego dokumentu
jako załącznik do Strategii Udzielania Grantów.
Strategia Udzielania Grantów powinna być aktualnym dokumentem, zaś informacje w niej
zawarte zgodne ze stanem faktycznym.
Powyższy dokument (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przedłożyć w wersji
papierowej oraz elektronicznej (w formacie PDF).
Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny m.in. w ramach kryterium
pn. Zapewnienie przeprowadzenia procesu wyboru Grantobiorców zgodnie z RPOWP 2014-2020* oraz
Elastyczność instrumentu.


Informacje dotyczące doświadczenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien udowodnić,
iż posiada doświadczenie we współpracy w zakresie B+R z przedsiębiorcami, wskazać
charakter i formę współpracy w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego
projektu B+R lub zadań prowadzących do praktycznych rezultatów. Współpraca powinna
być szczegółowo opisana i stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy,
porozumienie, wyniki współpracy, itp. )

Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny w ramach kryterium
pn. Doświadczenie Wnioskodawcy w działalności na rzecz przedsiębiorczości B+R*, Doświadczenie
Wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
Potencjał instytucjonalny Wnioskodawcy do sprawnej realizacji projektu w zakładanym rozmiarze*
-

Strategia marketingowa. Należy wskazać w szczególności kanały dotarcia do Grantobiorców,
metody i narzędzia zwiększające zdolności do efektywnego pozyskania Grantobiorców.

Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny w ramach kryterium
pn. Działania operatora zapewniają odpowiedni sposób dotarcia do podmiotów zainteresowanych
rozwojem działalności badawczej* oraz Zdolność Wnioskodawcy do aktywnego działania w regionie
zapewniająca efektywne wykorzystanie udostępnionych środków*


Informacje dotyczące zasobów ludzkich i technicznych. Wnioskodawca powinien udowodnić,
że projekt jest wykonalny technicznie, oraz że ma potencjał instytucjonalny zapewniający
zdolność do adekwatnego działania na rzecz pozyskania Grantobiorców. Należy przedstawić
wykaz zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i wdrożenia
projektu grantowego - zarówno posiadanych, jak i planowanych do pozyskania.
Wnioskodawca powinien wskazać, iż będące w jego posiadaniu zasoby organizacyjne i
kadrowe oraz ich doświadczenie są adekwatne do zakresu i rodzaju powierzonych zadań
zapewniających merytoryczną i terminową realizację projektu. Należy opisać doświadczenie
członków zespołu Grantodawcy, którzy będą zaangażowani w realizację projektu tj.
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, wymiar czasu pracy, zakres
obowiązków, itp. W przypadku konieczności zaangażowania nowych zasobów
ludzkich/technicznych
należy
przedstawić
zakres
wymaganych/pożądanych
kwalifikacji/rodzaju wyposażenia oraz sposób ich pozyskania. Uwiarygodnienie informacji
dotyczących wymaganego doświadczenia oraz kompetencji członków zespołu Grantodawcy
zaangażowanych do realizacji projektu powinno być wskazane w stosownych dokumentach
potwierdzających.
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Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny w ramach kryterium
pn. Wykonalność techniczna projektu*, Wnioskodawca zapewnia realizację projektu przez zespół
posiadający doświadczenie i kompetencje*.


Analiza ryzyka z uwzględnieniem:
 Informacji na temat możliwych do przewidzenia negatywnych sytuacji/zdarzeń
leżących poza bezpośrednim wpływem Wnioskodawcy zidentyfikowanych dla
projektu w każdym z obszarów (ryzyko naukowe/technologiczne, biznesowe,
finansowe, administracyjne i prawne);
 Faktycznego oszacowania ryzyka poprzez przypisanie go do jednej z trzech kategorii
prawdopodobieństwa: niskiego, średniego, wysokiego; w przypadku występowania
wysokiego ryzyka niepowodzenia danego przedsięwzięcia należy szczegółowo
opisać zasadność realizacji projektu, mimo jego występowania, a także wskazać, przy
wystąpieniu jakiego negatywnego zjawiska zasadne będzie przerwanie projektu;
 Planu zarządzania ryzykiem poprzez wskazanie, jakie okoliczności przyczyniłyby się
do wystąpienia takiej sytuacji i sposób, w jaki Wnioskodawca zamierza reagować na
wystąpienie zakładanych ryzyk w celu ich minimalizowania oraz zapobiegania.

Analiza powinna również uwzględniać ryzyka dotyczące utrzymania trwałości finansowej
inwestycji. Przy opracowaniu ww. analizy należy przeprowadzić analizę wrażliwości.


Uproszczona analiza finansowa według poniższego schematu (wymagane minimum) wraz
z opisem założeń przyjętych dla projekcji finansowej:
1. Przychody operacyjne z działalności Grantodawcy, w tym:



ze sprzedaży usług (z tytułu opłat i prowizji)
pozostałe przychody operacyjne, w tym:

 rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
2. Przychody finansowe, w tym:


otrzymane odsetki



pozostałe
3. Pozostałe przychody, w tym:


dotacje



inne (należy wymienić jakie, jeżeli występują)
4. Zyski nadzwyczajne
5. Razem przychody
6. Koszty operacyjne, w tym:



amortyzacja
materiały i energia



usługi obce (czynsze, koszty analiz finansowych i prawnych)




podatki i opłaty
wynagrodzenia i pochodne



pozostałe koszty operacyjne w tym:
 utworzone rezerwy

7. Koszty finansowe, w tym:


odsetki
8. Pozostałe koszty Grantodawcy (należy wymienić jakie, jeżeli występują)
9. Straty nadzwyczajne
10. Koszty razem
11. Wynik finansowy Grantodawcy
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Powyższe dane powinny obejmować rok bieżący oraz dwa lata realizacji projektu
grantowego.
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujących na moment ogłoszenia
konkursu,
 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych.
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia
uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Ponadto z projekcji finansowych powinny
wynikać źródła finansowania projektu z uwzględnieniem wkładu własnego wnoszonego przez
Grantobiorców (jeżeli dotyczy).
Informacje wykazane w niniejszym punkcie będą podstawą oceny w ramach kryterium
pn. Wykonalność finansowa i ekonomiczna*.
Sposób przygotowania Strategii Udzielania Grantów:
 Strategia Udzielania Grantów w wersji papierowej,
 Strategia Udzielania Grantów w wersji elektronicznej w formacie PDF.
UWAGA:
IOK nie narzuca szablonu przedmiotowego załącznika, a jedynie przedstawia minimalny zakres
informacji, który jest niezbędny z punktu widzenia oceny projektu. W związku z tym, celem
spełnienia kryteriów wyboru projektów, Wnioskodawca ma możliwość zastosowania
indywidualnego podejścia w zależności od potrzeb i złożoności projektu. Jednakże, należy unikać
nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności
projektu. Informacje powinny być konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były spójne
z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach.
Dane zawarte w Strategii Udzielania Grantów muszą odpowiadać stanowi faktycznemu.
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.
2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania
na środowisko
Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich Wnioskodawców w przedmiotowym konkursie jest
Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). Wypełniając
załącznik należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w formularzu - załącznik nr 1
Regulaminu konkursu.
UWAGA:
W przypadku, gdy przedstawione dane będą̨ niedostatecznie szczegołowe, IOK zastrzega sobie
prawo wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji zarówno w trakcie oceny, jaki przed
podpisaniem Umowy.
3. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – Oświadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
W ramach RPOWP 2014-2020 o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane
na terenie/w obiekcie, do którego Wnioskodawca posiada prawo dysponowania. W związku
z powyższym Wnioskodawca obligatoryjnie powinien przedłożyć Oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Z wypełnionego
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Oświadczenia powinno wynikać na jakiej podstawie Wnioskodawca dysponuje nieruchomością. Nie
ma obowiązku dołączania wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych.
W przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia,
trwałego zarządu termin obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji projektu
oraz trwałości.
W przypadku współwłasności nieruchomości, należy dołączyć pisemne oświadczenie
współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu.
Wzór Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeżeli dotyczy)
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT,
zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik
nr 1 do dokumentacji konkursowej. W sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie
tego podatku, Wnioskodawca, zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części
poniesionego podatku VAT.
Przy kwalifikowaniu podatku VAT należy uwzględnić zapisy Ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatek VAT należy kwalifikować
jedynie w przypadkach, które nie budzą najmniejszych wątpliwości prawnych i w których nie
istnieje żadna potencjalna możliwość odzyskania tego podatku, bez względu na możliwy prawnie
model realizacji projektu. Wnioskodawca, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany
jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej szczegółowego uzasadnienia zawierającego
podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony
zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze
planowany sposób wykorzystania w przyszłości (okresie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.
Dodatkowo, w celu potwierdzenia wiarygodności przedstawionej deklaracji, zalecanym
załącznikiem na etapie aplikowania jest indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby
Administracji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie. Jednakże w przypadku nie
przedłożenia przedmiotowej opinii do dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany
przedłożyć ją na moment rozliczania projektu, z zastrzeżeniem, że do momentu dostarczenia opinii,
VAT nie będzie podlegał refundacji. Ewentualna ponowna kwalifikacja podatku VAT będzie możliwa
po dostarczeniu stosownej opinii.
W przypadku zmiany pierwotnego stanowiska zaprezentowanego w dokumentacji aplikacyjnej,
IZ RPOWP uwzględni stan faktyczny określony w indywidualnej interpretacji. Wprowadzona zmiana
nie może prowadzić jednak do zakwalifikowania podatku VAT pierwotnie wykazanego jako
niekwalifikowalny, a tym samym zwiększenia kwoty dofinansowania. Oczywiście w sytuacji, gdy
opinia Izby będzie niekorzystna dla Wnioskodawcy tj. gdy podatek VAT będzie możliwy do
odzyskania, Wnioskodawca zostanie wezwany do skorygowania budżetu poprzez przesunięcie
wartości podatku VAT do kosztów niekwalifikowalnych.
Interpretacji indywidualnej nie muszą przedkładać Wnioskodawcy, którzy są zwolnieni
przedmiotowo i podmiotowo z obowiązku rozliczania VAT, nie ubiegają się o rozliczanie podatku
VAT w ramach kosztów kwalifikowalnych lub dostarczyli interpretację na etapie aplikowania.
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Inne załączniki
5. Dokumenty finansowe
W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz. 395 t.j.
z późn. zm.) do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię bilansu, rachunku zysków i strat,
podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika
jednostki za okres 2 ostatnich lat obrotowych.
W przypadku podmiotów nie zobowiązanych ustawą o rachunkowości do sporządzania bilansu,
należy dołączyć kopię odpowiedniego formularza podatkowego PIT (w przypadku spółek cywilnych,
każdy ze wspólników musi przedłożyć deklaracje PIT osobno) lub CIT, w zależności od sposobu
rozliczania się z Urzędem Skarbowym z widocznym stemplem urzędu skarbowego lub innym
potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do właściwego terytorialnie urzędu.
W przypadku nowo powstałych jednostek, tj. nie posiadających jeszcze zamkniętego pierwszego
roku obrachunkowego, należy dołączyć bilans otwarcia.
UWAGA:
W przypadku, gdy dokumenty finansowe podlegają obowiązkowemu upublicznieniu (np. na stronie
internetowej BIP), możliwe jest jedynie wskazanie odniesień do dokumentów, np. w formie linków.
6. Dokument zawierający przeprowadzony test pomocy publicznej
Złożony dokument ma potwierdzić wystąpienie bądź nie, pomocy publicznej na projekcie (na
poziomie projektu grantowego). Wnioskodawca powinien przeprowadzić test pomocy publicznej
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przeprowadzonej analizy, przy uwzględnieniu zapisów
Regulaminu konkursu w tym zakresie.
7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych składa się w przypadku, gdy:
 Wnioskodawca w Pkt I.2 wniosku o dofinansowanie wybierze opcję TAK i w Pkt II.3 wniosku
wykaże podmiot/-y, który/-e będzie/-ą realizowały projekt w formie partnerstwa i/lub
z udziałem podmiotów realizujących,
 Wnioskodawca prawnie upoważnił do jego reprezentowania przed IZ RPOWP podmiot
zewnętrzny (zgodnie z Pkt II.2 we wniosku o dofinansowanie).
UWAGA:
Nie ma obowiązku składania Oświadczenia przez samego Wnioskodawcę, gdyż obowiązek
informacyjny wypełniany jest poprzez podpisanie wniosku o dofinansowanie zawierającego
oświadczenia w ww. zakresie.
Wzór Oświadczenia znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu.
8. Dokumenty potwierdzające współpracę
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające współpracę. Rodzajem takiego dokumentu może
być podpisane porozumienie/umowa o współpracy/list intencyjny. Z treści dokumentu powinna
wynikać wartość dodana dla projektu.
UWAGA:
Okres obowiązywania umowy o współpracę powinien obejmować przynajmniej okres realizacji
projektu.
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9. Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów
wyboru projektów
Celem uproszczenia i przyspieszenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie wprowadza się
wymóg przygotowania dodatkowego zestawienia podsumowującego informacje zawarte
w dokumentach źródłowych. Załącznik ten dotyczy kryteriów merytorycznych szczególnych oraz
kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
UWAGA:
Informacje wykazane w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter pomocniczy oraz
porządkowy, a jego przygotowanie należy traktować jako element sprawdzający
prawidłowość przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej przez samego Wnioskodawcę.
Komisja Oceny Projektów nie będzie ograniczać oceny wyłącznie do przedstawionej analizy,
a deklaracje Wnioskodawcy nie będą wiążące do stwierdzenia, czy dane kryterium zostało
spełnione. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o kompletną
i prawidłowo opracowaną dokumentację aplikacyjną.
Formularz pn. Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście
kryteriów wyboru projektów znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu.
10. Inne (jeżeli dotyczy)
Wnioskodawca ma również możliwość dołączenia innych dokumentów niewymaganych niniejszą
Instrukcją, które pozwolą na przedstawienie pełnej koncepcji projektu, a ich numeracja powinna
stanowić kontynuację numeracji załączników obowiązkowych i być uwzględniona we wniosku
o dofinansowanie w punkcie VIII.1 Lista załączników.
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