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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 w 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 de minimis
Załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich projektów składanych w przedmiotowym konkursie.
W przypadku spółek cywilnych, należy przedłożyć osobne formularze wypełnione dla każdego wspólnika
spółki cywilnej (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. Biorąc pod uwagę dużą liczbę stron
w formularzu, zaleca się wydruk typu „2 strony na 1” lub „broszura”, nie ma obowiązku drukowania
Instrukcji do formularza.
2. 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.
3. 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.
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4. 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.
5. Profil działalności i przychody (jeżeli dotyczy)
Mając na uwadze zapisy Regulaminu dotyczące wykluczenia z możliwości uzyskania dofinansowania
sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis), w celu wykluczenia wątpliwości co do kwalifikowalności projektu niezbędne jest
przedstawienie następujących informacji:
a) Szczegółowe przedstawienie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem odpowiedniego
numeru PKD, z uwzględnieniem ewentualnego podziału na działalność podstawową, działalność,
której dotyczy projekt oraz pozostałą działalność (jeśli występuje), według wzoru:
Udział % przychodów
z danego rodzaju działalności
w ogólnej wartości
przychodów ze sprzedaży

Zakres działalności
(wg numeru PKD 2007)

Rodzaj działalności

Podstawowa

Działalność dotycząca
projektu (jeśli inna niż
działalność
podstawowa)
Pozostała działalność inne niż ww. rodzaje
dział.

b) Wskazanie oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów/towarów/usług oraz określenie wartości
osiąganych przychodów z ich sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat, tj. 2017, 2018 i 2019 r.
(aby uniknąć rozdrobnienia, produkty/usługi można pogrupowanych np. ze względu na rodzaj
prowadzonej działalności gospodarczej):
Wartość przychodów ze sprzedaży (w tys. zł)
Lp.

Produkt/usługa/towar
2017

2018

2019

1.
2.
3.
4.
Razem
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c) przedstawienie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa w zakresie surowców oraz produktów
końcowych,
d) wyjaśnienie, czy Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie czynności wykonywanych
w gospodarstwach jako niezbędnego elementu przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży,
takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów
zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt
do pierwszej sprzedaży.

Uwagi dodatkowe
Wnioskodawca ma możliwość dołączenia innych, nie wymaganych niniejszą Instrukcją załączników, które
pozwolą na przedstawienie pełnej koncepcji projektu. Jeśli we wniosku o dofinansowanie w określonym polu
zostanie przekroczona liczba znaków, można dołączyć stosowny załącznik ze wskazaniem, iż jest
to kontynuacja opisu w danym punkcie we wniosku.
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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