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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 powinny być ważne na dzień składania wniosku o dofinansowanie oraz
faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu. 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. Studium wykonalności
W ramach niniejszego konkursu, Studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym dla
projektów składanych przez Wnioskodawców i ma na celu doprecyzowanie
i uszczegółowienie informacji niezbędnych do oceny projektu (w szczególności w celu
potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru projektów). Poniżej wskazano minimalny zakres
informacji, które powinny być zawarte w dokumencie.
Studium wykonalności należy złożyć także w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest
przedsiębiorstwo, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego.
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, zaś ich cele
nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu”.

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz pozostałymi załącznikami daje
pełny obraz planowanej inwestycji. Składa się z części opisowej oraz części finansowej
dotyczącej m.in. finansowej wykonalności projektu.
Uwzględniając kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.1 energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii, Studium wykonalności powinno zawierać w szczególności:


ogólną charakterystykę Wnioskodawcy. Podstawowe informacje
Wnioskodawcy, w tym formę organizacyjno-prawną podmiotu.



analizę
istniejącego
otoczenia
społeczno–gospodarczego,
instytucjonalnego,
politycznego. Opis uwarunkowań regionu istotnych z punktu widzenia projektu,
aspektów politycznych i instytucjonalnych, w tym polityk ekonomicznych, rozwojowych,
planów, bieżącego wyposażenia w infrastrukturę i/lub 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.



informacje dotyczące wykonalności technicznej projektu - Wnioskodawca powinien
udowodnić, że projekt jest wykonalny technicznie, udzielić odpowiedzi na pytanie: czy
jest gotowy do realizacji; czy występują przeszkody natury prawnej lub technicznej,
które mogą spowodować niemożność jego realizacji? Należy wskazać jakie to przeszkody
i czy leżą one po stronie Wnioskodawcy, czy są od niego zależne?



informacje dotyczące zasobów ludzkich i technicznych - należy przedstawić wykaz
zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i wdrożenia
przedmiotowego projektu - zarówno posiadanych, jak i planowanych do pozyskania.
W przypadku konieczności zaangażowania nowych zasobów ludzkich/technicznych
należy przedstawić zakres wymaganych/pożądanych kwalifikacji/rodzaju wyposażenia
oraz sposób ich pozyskania.



analizę ryzyka z uwzględnieniem:
o informacji o 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), ze szczególnym uwzględnieniem okresu trwałości
projektu (z uwagi na ocenę w ramach kryteriów oceny projektu);
o informacji na temat 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;
o informację nt. okoliczności, jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji
i sposób, w jaki Wnioskodawca zamierza reagować na wystąpienie zakładanych
ryzyk oraz jakie kroki poczyni w celu ich minimalizowania/zapobiegania, czyli
przedstawić plan zarządzania ryzykiem.
Ponadto należy pamiętać, że przeprowadzona analiza powinna też uwzględniać ryzyka
dotyczące utrzymania trwałości projektu.



test pomocy publicznej – Wnioskodawca powinien przeprowadzić test pomocy
publicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przeprowadzonej analizy, przy
uwzględnieniu zapisów Regulaminu konkursu w tym zakresie.

dotyczące
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analizę wykonalności oraz opcji – identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań
inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym,
ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym, porównanie i ocena możliwych do
zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, przeprowadzenie analizy strategicznej oraz
analizy technologicznej, wskazanie wybranego rozwiązania oraz uzasadnienie wyboru.



założenia do analizy finansowej np. w formie odrębnego rozdziału potwierdzającego
wykazane wartości w modelu finansowym;



model finansowy, który należy sporządzić zgodnie z Instrukcją do modelu finansowego
znajdującą się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, lub na wzorze innym niż
załączony do Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego
zakresu danych.
Należy pamiętać, że projekt, który ma być wsparty w ramach RPO, powinien mieć
zapewnioną trwałość finansową. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien dysponować
wystarczającymi środkami do realizacji infrastruktury oraz jej utrzymania w przyszłości.
Analiza trwałości finansowej wymaga:
o ustalenia wyników finansowych projektu (w tym jego zdolności do pokrywania
kosztów eksploatacji),
o nałożenia ich na sytuację finansową Wnioskodawcy i ustalenia jego zdolności do
pokrywania kosztów funkcjonowania projektu.
W przypadku ujęcia podatku VAT jako niekwalifikowalnego, należy go uwzględnić
w budżecie projektu.
Co do zasady dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik
FNPV/C powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej
w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych
przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Jednakże, zgodnie
z Wytycznymi 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 od dnia 18 stycznia 2019 r.,
odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu.

Podstawę wykonania analizy finansowej i ekonomicznej powinny stanowić dane podmiotu,
który ponosi wydatki, a tym samym wnosi wkład własny do projektu. W przypadku, gdy
wszystkie wydatki będą ponoszone przez Realizatora, w modelu finansowym należy wykazać
informacje dotyczące kondycji finansowej Realizatora (dotyczy zarówno danych historycznych,
jak i prognozowanych). Jednocześnie należy pamiętać, że stroną Umowy o dofinansowanie
– podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację Projektu - będzie Wnioskodawca.
Sposób przygotowania załącznika:
 Studium wykonalności w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF,
 Model finansowy (w formacie XLS) sporządzony na wzorze znajdującym się
w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu oraz zgodnie z Instrukcją do modelu
finansowego, lub na wzorze innym niż załączony do Regulaminu konkursu, pod
warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.
Nie wymaga się dostarczania Modelu finansowego w wersji papierowej.
IOK nie narzuca szablonu Studium wykonalności, a jedynie przedstawia minimalny zakres
informacji, który jest niezbędny z punktu widzenia oceny projektu. W związku z tym,
Wnioskodawca ma możliwość zastosowania indywidualnego podejścia w zależności od potrzeb
i złożoności projektu. Należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania
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informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu. Informacje powinny być konkretne
i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie muszą być spójne z zapisami zawartymi we
wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach.
Dane zawarte w Studium wykonalności muszą odpowiadać stanowi faktycznemu.
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych
dokumentach.
2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania
na środowisko
Podstawą przygotowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz
na obszar Natura 2000, gospodarką wodną, zmianami klimatu są:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej Rozporządzeniem nr 1303/2013);
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (zwana dalej Ustawą OOŚ);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwana dalej Ustawą op);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (zwana dalej K. p. a.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zakres przedkładanej dokumentacji środowiskowej powinien wynikać z przedmiotu projektu
przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań IOK określonych w Formularzu w zakresie Oceny
Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia) wraz z Instrukcją wypełniania.
3. Dokumenty finansowe
W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 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 niezobowiązanych 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 nowopowstałych jednostek, tj. nie posiadających jeszcze zamkniętego pierwszego
roku obrachunkowego, należy dołączyć bilans otwarcia.
Jednostki samorządu terytorialnego powinny przedstawić opinię składu orzekającego RIO
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO. Jeśli
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Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) nie dysponuje jeszcze bilansem za rok
poprzedni oraz nie posiada opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie opinii składu
orzekającego RIO, powinien złożyć oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po ich
opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć
bilans wraz z opinią składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
przedostatni lub oświadczeniem RIO sporządzonym na podstawie opinii składu orzekającego
RIO za ten rok.
UWAGA: W przypadku, gdy dokumenty finansowe podlegają obowiązkowemu upublicznieniu
(np. na stronie internetowej BIP), możliwe jest jedynie wskazanie odniesień do dokumentów
w formie linków.
4. 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.

5. Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście
kryteriów wyboru projektów
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.
6. Procedury realizacji projektu grantowego
Zgodnie z zapisami art. 36 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa
wdrożeniowa): „Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu
grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.”
W ramach niniejszego załącznika dostarczyć należy Regulamin wyboru Grantobiorców
i realizacji projektu lub inny dokument określający procedury i kryteria na podstawie których
Grantodawca (beneficjent projektu grantowego) dokona wyboru Grantobiorców. W dokumencie
tym należy określić także procedury dotyczące zawierania z Grantobiorcami umów
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o powierzenie grantu, rozliczania wydatków poniesionych przez Grantobiorców oraz
monitorowania i kontroli realizacji zadań przez Grantobiorców.
Kolejnym dokumentem obligatoryjnym w ramach niniejszego załącznika jest Umowa
powierzenia grantu. Minimalny zakres tej umowy został określony w art. 35 ust. 2 ustawy
wdrożeniowej. Umowa o powierzenie grantu określa w szczególności:
1) zadania Grantobiorcy objęte grantem;
2) kwotę grantu i wkładu własnego;
3) warunki przekazania i rozliczenia grantu;
4) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu
grantowego;
5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione
podmioty.
W załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs, dołączyła wzór
Umowy powierzenia grantu, który należy traktować jako dokument pomocniczy.
7. 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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