Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Instrukcja wypełniania załączników
do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie
potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1 A. Usługi doradcze
o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)
Białystok, luty 2019 r.
Wstęp
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 uzupełnieniu oraz uwiarygodnieniu danych opisanych we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu oraz stanowią integralną jego część. Przed rozpoczęciem
przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Sposób złożenia oraz wymagany zakres określa Regulamin oceny i wyboru projektów w ramach RPOWP
2014-2020 (zwany dalej „Regulaminem konkursu”), a niniejsza Instrukcja, stanowi jego załącznik nr 2.
Sposób przygotowania załączników, w tym sposób ich podpisania opisano w Regulaminie konkursu.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do dostarczenia
innych dokumentów niewymienionych w niniejszej Instrukcji pod warunkiem, że będą one niezbędne
do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.
Załączniki obligatoryjne
Wnioskodawca w ramach Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz
podlaskich MŚP (model popytowy) zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie wymienione
poniżej załączniki.
Nie dotyczą przedmiotowego konkursu załączniki wskazane w punktach od 1 do 8 w punkcie VIII.1 Lista
załączników wniosku o dofinansowanie, w związku z czym Generatorze Wniosków Aplikacyjnych należy
przy tych pozycjach zaznaczyć opcję „NIE DOTYCZY”. Numeracja przedkładanych załączników powinna
stanowić kontynuację numeracji załączników wymienionych w punkcie VIII.1 Lista załączników wniosku
o dofinansowanie.
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie
lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, inną niż pomoc
de minimis. W przypadku spółek cywilnych, niniejszy formularz każdy ze wspólników musi wypełnić
osobno (należy podać NIP własny oraz własne dane adresowe).
Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie znajduje się w dokumentacji konkursowej – załącznik
nr 2 do Regulaminu konkursu.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów, w których występują wydatki objęte pomocą
de minimis. W przypadku spółek cywilnych, niniejszy formularz każdy ze wspólników musi wypełnić
osobno (należy podać NIP własny oraz własne dane adresowe).
Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis znajduje się
w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
3. Dokumentacja dotycząca szacowania wydatków kwalifikowanych
Załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich projektów składanych w przedmiotowym konkursie. W celu
potwierdzenia prawidłowości i racjonalności oszacowanych wydatków kwalifikowanych, należy dołączyć
stosowną dokumentację potwierdzającą dokonanie rozeznania rynkowego w zakresie możliwości nabycia
specjalistycznych prorozwojowych usług doradczych.
Wnioskodawca winien należycie udokumentować i potwierdzić wartość każdej usługi stanowiącej wydatek
kwalifikowalny, np. poprzez załączenie dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen
rynkowych. Mogą to być w szczególności faktury/umowy/protokoły itp. dotyczące dotychczas
dostarczonych usług bądź oferty uwzględniające specyfikę usługi. W przypadku ofert sporządzonych
w walucie obcej, należy podać kurs po którym dokonano przeliczenia.
4. Umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy)
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna. Należy wówczas
przedłożyć kopię umowy spółki wraz z wszystkimi aneksami, które zostały podpisane do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie.
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki powinny być podpisane przez prawnie do tego upoważnione
osoby. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku, gdy Wnioskodawca upoważnił do podpisania wniosku
o dofinansowanie inną osobę/osoby niż wskazane w dokumentach rejestrowych. W tej sytuacji konieczne
jest przedłożenie oryginału potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa.
Uwagi dodatkowe
Wnioskodawca ma możliwość dołączenia innych, nie wymaganych niniejszą Instrukcją załączników, które
pozwolą na przedstawienie pełnej koncepcji projektu. Przykładowo, jeśli we wniosku o dofinansowanie
zabraknie liczby znaków, można dołączyć stosowny załącznik. Numeracja załączników powinna stanowić
kontynuację numeracji załączników obowiązkowych i być uwzględniona we wniosku o dofinansowanie
w punkcie VIII.1 Lista załączników.
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