Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regio nu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej,
w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory
wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego.
Nr naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/20

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE REALIZACJ I PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
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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
z numeracją w Pkt VIII.1 Lista załączników wniosku o dofinansowanie.

fakultatywnych

zgodnie

1. Strategia Biznesowa
W ramach niniejszego konkursu, obligatoryjnym załącznikiem jest Strategia Biznesowa, 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.
Strategia biznesowa powinna wykazać realizację założonych w konkursie celów oraz wskazywać
spełnienie przez IOB łącznie następujących warunków:
 IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła jej przychodów
i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w
zakresie prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej
samodzielności do końca okresu kwalifikowalności);
 IOB posiada roczny plan działalności zawierający: indykatywną listę projektów/usług, które
planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz
źródła finansowania. Projekty planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie
przedstawione w planie prac;
 IOB może wykazać, że będzie stosować istniejące standardy w zakresie dostarczania usług
opracowane na poziomie krajowym / europejskim / międzynarodowym;
 w ocenie projektu uwzględnione zostaną wyniki osiągane w przeszłości przez daną IOB
w zakresie doradztwa/wsparcia przedsiębiorców w rozwoju działalności (jak np. badania
zadowolenia klientów, liczba świadczonych usług, follow-up itp.);
 IOB monitoruje świadczenie różnych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów
w celu oceny swoich wyników oraz przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne
prognoz ich skuteczności i zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce.
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Ponadto Strategia Biznesowa powinna zawierać analizę potrzeb, określone cele i spodziewane
rezultaty działań podejmowanych na rzecz MŚP, również przedstawiać zespół działań potwierdzający
ukierunkowywanie Wnioskodawcy na rzecz działalności w warunkach rynkowych. Należy również
opisać przebieg procesu samofinansowania w dłuższej perspektywie czasowej po zakończeniu
realizacji projektu.
Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie zapisów w Strategii
Biznesowej. Dokumentami potwierdzającymi wdrożenie standardu świadczenia usług mogą być
wszelkie certyfikaty, zaświadczenia wydane w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze
proinnowacyjnym, z których wynika między innymi, że Wnioskodawca ma wprowadzony odpowiedni
system do obsługi określonego rodzaju klientów, że posługuje się jednolitymi wzorami dokumentów
i że jest w stanie za każdym razem przeprowadzić usługę w taki sam sposób.
Zawarte w dokumencie analizy i rekomendacje powinny mieć charakter indywidualny,
spersonalizowany i nawiązywać szczegółowo do planowanych działań oraz bazować na już podjętych
czynnościach.
Minimalny zakres Strategii biznesowej obejmuje:
A. Informacje o Wnioskodawcy
W rozdziale tym należy podać podstawowe dane formalno-prawne dotyczące Wnioskodawcy (nazwa,
nr NIP, nr KRS, adres siedziby, status prawny, formę prawną formę własności itp.) oraz
scharakteryzować działalność i zasoby Wnioskodawcy.
B. Opis prowadzonej działalności i posiadanych zasobów
W szczególności należy:
 opisać profil działalności Wnioskodawcy;
 przedstawić rynek (tło społeczno-gospodarcze w skali regionu i kraju), na którym prowadzona
jest działalność;
 wskazać głównych konkurentów;
 przedstawić aktualny stan dotyczący posiadanej bazy infrastrukturalnej (obiekty,
pomieszczenia, wyposażenie);
 przedstawić informacje dotyczące zasobów ludzkich niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu; posiadane zasoby organizacyjne i kadrowe oraz nabyte doświadczenie powinny być
adekwatne do zakresu i rodzaju powierzonych zadań zapewniających efektywną realizację
projektu;
 informacje dotyczące przygotowania Wnioskodawcy do świadczenia usług będących
przedmiotem projektu przy uwzględnieniu posiadanego doświadczenia; w przypadku
inkubacji należy opisać zakres wsparcia dotyczący zakładania działalności oraz osiągniętych
wskaźników przeżywalności inkubowanych firm;
 należy wykazać doświadczenie w praktycznym wspieraniu przedsiębiorców w okresie
ostatnich dwóch lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzone odpowiednimi
dokumentami (wystawione faktury, zaświadczenia de minimis lub inne dokumenty źródłowe);
 wykazać obecną ofertę skierowaną do MŚP.
C. Analiza sytuacji w regionie oraz opis potrzeby realizacji projektu
W rozdziale tym należy uwzględnić m.in.:
 opis sytuacji w regionie w nawiązaniu do zakresu tematycznego projektu;
 stan istniejącej infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości, efektywności jej działania,
a także regionalnej oferty IOB skierowanej dla MŚP;
 rzetelną analizę popytu potwierdzającą istnienie popytu na działania realizowane w ramach
projektu; przedstawiona analiza powinna ponadto zawierać identyfikację odbiorców usług
oraz identyfikację potrzeb i sposobów ich zaspokojenia;
 informacje dotyczące przeprowadzanych przez Wnioskodawcę badań satysfakcji klientów,
których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług;
 przedstawienie możliwości do działania w warunkach rynkowych i samofinansowania się
w dłużej perspektywie czasowej; w związku z tym należy przedstawić plan działania oraz
koncepcję funkcjonowania projektu po jego zakończeniu;
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opis prognozy zmian w źródłach finansowania i przychodach instytucji w kolejnych latach
realizacji projektu oraz po jego zakończeniu (projekt powinien wskazywać mechanizm
monitorowania i dokumentowania wzrostu przychodów w wyniku świadczenia nowych
specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców).

D. Przedmiot oraz cel realizacji projektu
Przedstawiony opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu, jasno określać jego zakres,
a także główne etapy realizacji planowanych działań. Przedmiot projektu powinien być zgodny z
profilem działalności oraz planem rozwoju Wnioskodawcy w kontekście oczekiwań przedsiębiorców.
Dokonując opisu przedmiotu projektu należy wskazać wysokość jego całkowitych kosztów, w tym
wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zawrzeć szczegółowy opis wszystkich zadań i
działań objętych projektem.
UWAGA: W przypadku wykorzystywania infrastruktury planowanej do sfinansowania
w ramach projektu dodatkowo w Strategii Biznesowej należy zawrzeć następujące informacje:
 opis usług świadczonych z wykorzystaniem wytworzonej infrastruktury;
 charakterystykę podmiotów korzystających z powstałej infrastruktury;
 warunki dostępu do infrastruktury biznesowej przez grupę docelową;
 źródła finansowania funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach projektu w okresie
trwałości, tak by możliwe było potwierdzenie zdolności do działania w warunkach rynkowych
i samodzielności finansowej w zakresie prowadzenia działalności.
Wnioskodawca powinien odnieść się również do uwarunkowań prawnych niezbędnych do
funkcjonowania projektu, wskazać stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym
(np. konieczność niezbędnych pozwoleń, decyzji, licencji itp.). Przyjęte rozwiązania techniczne
i technologiczne powinny efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby.
Uwzględniając założenie realizacji projektu w formule "Zaprojektuj i wybuduj", dopuszcza się
możliwość złożenia wymaganej dokumentacji technicznej przed realizacją zadania, lecz
niezwłocznie po jej uzyskaniu.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji (w tym
w zakresie zgodności przedsięwzięcia z przepisami z zakresu ochrony środowiska), pozwoleń i praw
własności w momencie składania wniosku o dofinansowanie, należy opisać stan zaawansowania prac
nad uzyskaniem dokumentacji oraz podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.
Dodatkowo należy zawrzeć analizę 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);
 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;
 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.
E. Potencjał Wnioskodawcy do świadczenia usług, będących przedmiotem projektu
Opis w tej części ma na celu określenie potencjału Wnioskodawcy niezbędnej do efektywnej realizacji
projektu. W szczególności należy przedstawić:
 opis potencjału kadrowego gwarantującego kompetencje merytoryczne, umożliwiające
świadczenie usług w zakresie realizacji projektu;
 informacje o konieczności zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich (jeżeli założono);
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opis posiadanych form komunikacji z klientem;
dostęp do baz danych, materiałów informacyjnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
usług;
zaplecze techniczne/infrastrukturalne umożliwiające prawidłową realizacji usług.

F. Opis efektów realizacji projektu
Strategia powinna przedstawiać jasno zdefiniowane cele i oczekiwane rezultaty działań. Wskazując
cele należy szczegółowo opisać efekty, rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne, które zostaną
osiągnięte w wyniku realizacji projektu oraz przedstawić wybrane do monitorowania wskaźniki
projektu wraz z podaniem sposobu ich monitorowania.
G. Uproszczona strategia marketingowa
Dokument powinien zawierać również uproszczoną strategię marketingową projektu
w odniesieniu do założonego rozwoju biznesowego przedsiębiorstwa, którego zasadniczą częścią jest
realizowanie przedmiotowego projektu.
H. Dodatkowe informacje
Ponadto w dokumencie należy wskazać:
 informacje dotyczące powiązania zakresu wspartej infrastruktury z charakterem usług
planowanych do udostępnienia w wyniku realizacji projektu oraz spełnienia warunków
określonych w RPOWP 2014-2020 dla tego rodzaju wsparcia;
 informacje czy w ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zakłada preferencyjne
traktowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach wskazanych w ,,Planie
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
na lata 2015-2020+” (RIS3);
 informację o logicznym i tematycznym powiązaniu projektu z innymi projektami
realizowanymi przez Wnioskodawcę, niezależnie od źródła finansowania;
 informacje dotyczące uwzględnienia bądź nie uwzględnienia w ramach projektu działań
mających na celu poprawę dostępności informacyjnej usług IOB wśród MŚP;
 informacje o planowanej ilości MŚP wspartych dzięki realizacji projektu IOB w zakresie
zaawansowanych usług realizowanych w okresie 2 lat od zakończenia rzeczowego realizacji
projektu;
 metodologię obliczeń kwoty pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 metodologię obliczenia kosztów pośrednich.
I. Model finansowy
Model finansowy jest obligatoryjnym załącznikiem, który należy przygotować na wzorze
udostępnionym przez IOK oraz zgodnie z załączoną instrukcją, stanowiącymi załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu. Dokument należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania formatki
„Analiza finansowa i ekonomiczna” (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
IOK dopuszcza możliwość przygotowania modelu finansowego na innym niż wzór załączony do
Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.
UWAGA: Strategia Biznesowa może stanowić odrębny dokument lub być częścią do Studium
Wykonalności.

2. Dokumenty
na środowisko

związane

z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania

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
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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;
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 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać 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.
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, przy czym:
A. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy OOŚ, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy OOŚ.
W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca
powinien dołączyć kopie następujących dokumentów:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
2. Postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami
organów opiniujących,
3. Postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących, jeżeli zostało
wydane,
4. Postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu transgranicznej
OOŚ, jeżeli zostało wydane,
5. Postanowienia uzgadniające RDOŚ/dyrektora urzędu morskiego oraz opiniujące właściwego
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach,
6. Decyzja administracyjna, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura
2000),
7. Postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której prowadzi się postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na
obszar Natura 2000),
8. Formularz wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja na temat projektów, które mogą wywierać
istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na
mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia,
stwierdził występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
9. Streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ.
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W przypadku posiadania decyzji budowlanej lub innej decyzji inwestycyjnej dla przedsięwzięcia, dla
którego przeprowadzono OOŚ w chwili składania wniosku o dofinansowanie (z mocy prawa lub na
podstawie rozstrzygnięcia z etapu screeningu), Wnioskodawca zobligowany jest do jej dołączenia.
Jeśli na etapie postępowania zakończonego wydaniem decyzji budowlanej przeprowadzana była
ponowna OOŚ, należy dołączyć stosowne postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję budowlaną oraz
streszczenie uszczegółowionego raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym lub cały raport OOŚ.
W przypadku podjęcia działań mających wpływ na trwałość decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK na piśmie.
B. Uwzględniając rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, IOK informuje, iż
Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą
lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000 nie jest wymagana dla następujących przedsięwzięć:
 projekty nieinfrastrukturalne,
 kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,
 powietrzne pompy ciepła,
 prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
 przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar NATURA 2000
w ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została
ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000 w myśl art. 98 ustawy OOŚ
oraz następujących przedsięwzięć położonych poza obszarami NATURA 2000:
 wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz
budynków,
 przebudowa obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in.
nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń),
 obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych,
 termomodernizacja budynków.
C. Uwzględniając rekomendacje Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, IOK informuje, iż
Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie będzie wymagana dla następujących
zamierzeń:
 przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści
których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite
części wód;
 inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
 kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła oraz prace związane z
wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
 przebudowa obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in.
nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.), obiekty małej architektury
i zagospodarowania terenów zielonych;
 zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 t.j. z późn. zm.), organem właściwym w sprawie wydawania
deklaracji w zakresie gospodarki wodnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków
UE, jest aktualnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .
W przypadku projektów złożonych w formule "Zaprojektuj i wybuduj", IOK dopuszcza możliwość
złożenia wymaganej dokumentacji w ww. zakresie przed realizacją zadania wymagającego
zezwolenia, lecz niezwłocznie po ich uzyskaniu. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na
etapie aplikowania nie będzie skutkować odrzuceniem projektu i wstrzymaniem podpisania Umowy
w przypadku uzyskania pozytywnej oceny (ocena warunkowa).

3. Kopia pozwolenia na budowę
zagospodarowania przestrzennego

lub

zgłoszenie

budowy/dokumenty

dotyczące
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W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych są dokumentami zalecanymi, ale nie bezwzględnie
wymaganymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednakże, przed podpisaniem Umowy
o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć kopię ostatecznych decyzji
zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji (jeżeli uzyskano).
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę zgodnie art. 29-31 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Jeśli realizacja inwestycji wymaga uzyskania innych zezwoleń, np. pozwolenie wodno-prawne
w świetle przepisów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, należy je również
dostarczyć, najpóźniej przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.
Należy wziąć pod uwagę, iż wszystkie załączone dokumenty powinny być aktualne:
 prawomocne pozwolenie na budowę nie starsze niż 3 lata;
 zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę nie starsze niż 3 lata od terminu rozpoczęcia prac określonego w zgłoszeniu.
IOK zastrzega, iż może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych dokumentów,
które mogą okazać się niezbędne do dokonania rzetelnej oceny wykonalności technicznej projektu.
Dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach RPOWP nie posiadają jeszcze pozwolenia na budowę lub dokumentu
równoważnego, obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego uwzględniające wszystkie nieruchomości, na których realizowany
jest projekt:
a) Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Dokument ten sporządzany jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jedynie dla projektów infrastrukturalnych i tylko tych, dla których jest on wymagany
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie zgodnie z
zapisami ww. ustawy, roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę nie wymagają
decyzji o warunkach zabudowy.
b) Potwierdzenie zgodności projektu z MPZP
Jeśli dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, jest opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (mpzp), należy załączyć aktualny wypis i wyrys z mpzp
(uchwalonego po 1 stycznia 1995 r.) lub wskazać (w pkt. IV.5 wniosku o dofinansowanie)link/-ki do
uchwał/-y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej/-ych
nieruchomości objętej/-ych projektem oraz link/-ki do części graficznej.
c) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument ten sporządzany jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jedynie dla projektów dotyczących inwestycji celu publicznego i tylko tych, dla
których jest on wymagany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami ww. ustawy, roboty budowlane niewymagające pozwolenia na
budowę nie wymagają decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W przypadku projektów złożonych w formule "Zaprojektuj i wybuduj", IOK dopuszcza możliwość
złożenia wymaganej dokumentacji w ww. zakresie przed realizacją zadania, lecz niezwłocznie po ich
uzyskaniu. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na etapie aplikowania nie będzie
skutkować odrzuceniem projektu i wstrzymaniem podpisania Umowy w przypadku uzyskania
pozytywnej oceny (ocena warunkowa).

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej
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Wyciąg z dokumentacji technicznej jest obligatoryjnym załącznikiem dla każdego projektu, służącym
uwiarygodnieniu projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. W zależności od
zakresu projektu należy dołączyć:
 w przypadku, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę – elementy projektu budowlanego
zgodnego z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 t.j.), tj. co najmniej strona tytułowa projektu, numery ewentualnych
tomów, opis techniczny oraz część graficzna, które stanowią podstawę procedowania przy
uzyskaniu decyzji. IOK zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie
pełnej dokumentacji technicznej, jeśli załącznik ten będzie niezbędny do dokonania rzetelnej
oceny projektu;
 w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę – dokumentacja projektowa służąca
do opisu przedmiotu robót budowlanych, określająca rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub
rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
 w przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) –
odrębny załącznik, który powinien zawierać najważniejsze informacje o przedmiocie nabycia, tj.
w szczególności ilość, rodzaj, główne parametry oraz plan rozmieszczenia nabywanych środków
trwałych/(WNiP).
W przypadku projektów złożonych w formule "Zaprojektuj i wybuduj", IOK dopuszcza możliwość
złożenia na etapie aplikowania wymaganej dokumentacji technicznej w formie programu
funkcjonalno-użytkowego. W celu przygotowania przedmiotowego załącznika, w zakresie i formie,
można posłużyć się wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Wówczas właściwą dokumentację, o której mowa powyżej Wnioskodawca będzie zobowiązany
przedłożyć przed przystąpieniem do realizacji zadania objętego dokumentacją i niezwłocznie po jej
uzyskaniu.

5. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski jest obowiązkowym załącznikiem dla każdego rodzaju inwestycji i ma na celu
potwierdzenie racjonalności zaplanowanych wydatków w projekcie. Kosztorys powinien w sposób
jasny, szczegółowy i aktualny prezentować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie
(np. nabycie środków trwałych, roboty budowlane, usługi, itp.).
Metodologia powinna:
 Szczegółowo określać grupy i rodzaje wydatków,
 Pokazywać dokładny sposób kalkulacji poszczególnych pozycji,
 Ściśle korespondować z charakterystyką projektu opisaną we wniosku o dofinansowanie.
A. W przypadku, gdy projekt obejmuje roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie
na budowę, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys inwestorski zawierający
wszystkie planowane wydatki związane z robotami budowlanymi, do którego można wykorzystać
zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r.,nr 130, poz.1389).
B. Sporządzając kosztorys dla inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia robót
budowlanych, z załącznika powinny wynikać wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się
w budżecie dotyczące robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Dopuszcza się możliwość
złożenia niniejszego załącznika w formie uproszczonej (np. tabelarycznej, zestawienia), z którego
jednoznacznie będą wynikać zaprezentowane koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny,
uwzględniający nie tylko ilości, ale i ceny jednostkowe poszczególnych wydatków.
C. W przypadku nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i usług
należy wskazać co najmniej następujące informacje:
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nazwa pozycji wraz z przypisaniem do środków trwałych/wartości niematerialnych
i prawnych/usług,
specyfikacja techniczna, w tym proponowany typ, parametry techniczne,
jednostka miary i liczba,
wartość netto,
podatek VAT,
wartość brutto,
metodologia oszacowania wydatków (np. w przypadku WNiP metodologia powinna
obejmować wartość poniesionych nakładów na wytworzenie WNiP, w tym cenę jednej
roboczogodziny i ilość roboczogodzin; w przypadku usług należy oszacować wartość
poszczególnych etapów planowanych prac z uwzględnieniem czasu i ceny jednostkowej).

W przypadku projektów złożonych w formule "Zaprojektuj i wybuduj", IOK dopuszcza możliwość
złożenia na etapie aplikowania niniejszego załącznika w formie uproszczonej (np. tabelarycznej,
zestawienia), z którego jednoznacznie będą wynikać zaprezentowane koszty w sposób jasny,
szczegółowy i aktualny uwzględniający nie tylko ilości, ale również ceny jednostkowe poszczególnych
wydatków.
Za aktualny należy uznać kosztorys sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.
UWAGA:
W sytuacji, gdy pozycje w kosztorysie nie są spójne z wykazanymi w budżecie projektu we wniosku
o dofinansowanie, co do ich poziomu szczegółowości, Wnioskodawca zobowiązany jest do ich
jednoznacznego przyporządkowania i pogrupowania (np. w formie dodatkowego zestawienia).
UWAGA:
W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku Wnioskodawca zobowiązany jest do
potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji
z przeprowadzonej analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w projekcie
w postaci pozyskanych ofert/wycen (nie dotyczy robót budowlanych, dla których wymaga się
przedłożenia kosztorysu inwestorskiego) lub dokumentacji z rozstrzygniętych postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższy warunek będzie przedmiotem oceny w ramach
kryterium odnoszącego się do wiarygodności szacowania wydatków.

6. 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 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. Należy dołączyć kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
W przypadku współwłasności nieruchomości, należy dołączyć pisemne oświadczenie
współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu.
W przypadku gdy Wnioskodawca planuje dokonać zakupu nieruchomości po złożeniu wniosku
o dofinansowanie projektu, nie musi wypełniać oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomością. Powinien dołączyć stosowne zobowiązanie do dostarczenia dokumentów
potwierdzających nabycie nieruchomości niezwłocznie po dokonaniu zakupu wraz ze wskazaniem
danych dotyczących planowanej do zakupu nieruchomości, w szczególności: numer działki, obręb,
adres.
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Należy mieć na uwadze, że Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji
projektu składane jest pod odpowiedzialnością karną.
Wzór Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji
projektu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

7. 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.

Inne załączniki
8. Dokumenty finansowe
W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018, 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 3 ostatnich lat obrotowych.
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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 za okres 3 ostatnich lat 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.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
Jest to załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
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 1 Regulaminu konkursu.

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis znajduje się
w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 1 Regulaminu konkursu.

11. 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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