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Załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie realizacji 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, a niniejsza Instrukcja, stanowi jego załącznik nr 2.
Lista załączników obowiązkowych może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki działania,
występującej pomocy publicznej, dodatkowych uregulowań prawnych i wytycznych.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do
dostarczenia innych dokumentów niewymienionych w niniejszej Instrukcji pod warunkiem, że ich
uzupełnienie nie będzie prowadziło do istotnej modyfikacji wniosku (art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020) 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).
Dołączone decyzje administracyjne powinny być ważne na dzień składania wniosku
o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu (w szczególności dotyczy
to projektów obejmujących roboty budowlane), a także powinny być opatrzone adnotacją organu
wydającego o ich ostateczności/prawomocności.
Załączniki sporządzone na formularzach IOK, zgodnie z pkt 10 Regulaminu Oceny i Wyboru
Projektów, powinny być opatrzone pieczęcią nagłówkową (firmową) wystawiającego. Wszystkie
załączniki do wniosku więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte lub zbindowane i mieć
ponumerowane strony, zaś każda ze stron załącznika składanego w oryginale powinna być
parafowana przez osobę podpisującą wniosek. Na załącznikach powinna się również znajdować
data ich sporządzenia/wydania. Wymóg nie dotyczy oryginalnych załączników sporządzonych
przez inne podmioty niż Wnioskodawca np. oryginału pozwolenia na budowę lub innej decyzji
administracyjnej, oryginału kosztorysu inwestorskiego, oryginału ofert dystrybutorów lub
dostawców sprzętu, itp. Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z warunkami konkursu
wystarczy przedłożyć kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

1. Biznes Plan
Biznes Plan jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Sporządzany jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa, na wzorze przygotowanym przez IOK. Służy
uzasadnieniu, tj. doprecyzowaniu i uszczegółowieniu informacji niezbędnych do oceny projektu.
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz pozostałymi załącznikami daje pełny obraz planowanej
inwestycji. Składa się z części opisowej charakteryzującej Wnioskodawcę, prezentującej
koncepcję projektu, sposób realizacji, zakładane efekty oraz części finansowej dotyczącej m.in.
finansowej wykonalności projektu. We wzorze w szarych ramkach określony jest zakres
informacji wymagany do prawidłowego sporządzenia Biznes Planu. Na podstawie
przedstawionych informacji zostanie dokonana ocena projektu.
W ramach RPOWP 2014-2020 dofinansowanie mogą uzyskać kompletne projekty, dające
wymierne efekty. Wnioskodawca powinien uzasadnić ekonomiczną celowość wykonania
inwestycji/etapu.
Sposób składania załącznika:

 Biznes Plan (wersja papierowa sporządzona w formie druku bez odręcznych skreśleń,
poprawek, adnotacji, zaznaczeń oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf),
 arkusze kalkulacyjne, zawierające tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej (wersja
papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie .xls).
Wzór Biznes Planu znajduje się w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu.
UWAGA!
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w Biznes Planie były spójne
z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach.
Dane zawarte w Biznes Planie muszą odpowiadać stanowi faktycznemu, a prognozy
obejmować co najmniej 3-letni okres trwałości (w przypadku MŚP) .
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych
dokumentach.

2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem
oddziaływania na środowisko

postępowania

oceny

Podstawą przygotowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz na
obszar Natura 2000, gospodarką wodną, zmianami klimatu są:
 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Regionalnego 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 (zwanego dalej
Rozporządzeniem nr 480/2014);
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. stanowiące 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;
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego;
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programów operacyjnych obowiązujące od dnia 23 października 2015 r. (zwane dalej
Wytycznymi OOŚ).
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.
Załącznik pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (zał. Ia) jest
załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich Wnioskodawców, niezależnie od rodzaju projektu.
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, Wnioskodawca ma
obowiązek dołączyć Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 wraz z mapą lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000 oraz Deklarację właściwego
organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydane przez właściwy terytorialnie organ
(RDOŚ). Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zał. Ib)
oraz Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zał. Ic) nie są wymagane dla
projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym.
Jednocześnie nie zwalnia to Wnioskodawcy z obowiązku przeanalizowania, czy
nieinfrastrukturalny charakter projektu nie wiąże się z przeprowadzeniem prac budowlanomontażowych (np. wykonaniem niezbędnych instalacji na potrzeby zakupionego sprzętu,
przebudową pomieszczeń, w których instalowane będą urządzenia). W takiej sytuacji część
przedmiotu projektu może stanowić przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy
OOŚ i należy uzyskać wskazane zaświadczenia.
W przypadku podjęcia działań mających wpływ na trwałość decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK na piśmie.
W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wnioskodawca powinien dołączyć kopie następujących dokumentów potwierdzonych za
zgodność z oryginałem:
1. decyzję 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
transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało wydane,

OOŚ

o

przeprowadzeniu

5. postanowienia uzgadniające RDOŚ/dyrektora urzędu morskiego oraz opiniujące
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. decyzję administracyjną, 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. kopię formularza 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.
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 stosowane postanowienie RDOŚ
uzgadniające decyzję budowlaną oraz streszczenie uszczegółowionego raportu OOŚ w języku
niespecjalistycznym lub cały raport OOŚ.
W przypadku, gdy dany projekt obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie (w rozumieniu
Ustawy OOŚ), należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny odziaływania
na środowisko dla każdego z nich.
Wypełniając załącznik nr 3 Ia należy postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania
Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko – zarówno wzór załącznika 3 Ia,
jak i instrukcja wypełniania znajdują się w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu.

3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego
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 prawomocnego
zezwolenia na rozpoczęcie realizacji inwestycji.
Jeśli realizacja inwestycji wymaga uzyskania innych zezwoleń, np. pozwolenie wodno-prawne
w świetle przepisów określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 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 sobie prawo, 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, 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
przestrzennego

projektu

z

miejscowym

planem

zagospodarowania

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 dofinasowanie) link/-ki
do uchwał/-y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej/-ych
nieruchomości objętej/-ych projektem oraz link/-ki do części graficznej.

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej
Wyciąg z dokumentacji technicznej jest dołączany w celu uwiarygodnienia projektowanych
rozwiązań technicznych i technologicznych. W zależności od typu 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. z 2012 poz. 462 z późn. zm), tj. co najmniej strona tytułowa
projektu, numery ewentualnych tomów, opis techniczny oraz część graficzna. 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 zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, określająca rodzaj, zakres

i sposób wykonywania robót budowlanych oraz 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 i/lub wartości niematerialnych i prawnych
(WNiP) – odrębny załącznik, który powinien zawierać najważniejsze informacje
o przedmiocie nabycia, tj. w szczególności ilość, rodzaj, typ, główne parametry oraz plan
rozmieszczenia nabywanych środków trwałych/WNiP.

5. Kosztorys inwestorski
Obowiązkowym załącznikiem jest dokument potwierdzający racjonalność zaplanowanych
wydatków w projekcie. Kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące
się w budżecie (np. nabycie środków trwałych, roboty budowlane, usługi, itp.) oraz
zaprezentować koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny.
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, sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem 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 Nr 130, poz.1389).
Sporządzając kosztorys dla inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia robót budowlanych
z załącznika powinny wynikać wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie. 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. Za aktualny należy uznać kosztorys sporządzony maksymalnie
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
W przypadku zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w kosztorysie
powinno być odniesienie do cen jednostkowych, a w przypadku WNiP Wnioskodawca dodatkowo
zobowiązany jest do przedstawienia metodologii oszacowania przedmiotu zamówienia,
np. poniesionych nakładów na wytworzenie WNiP (w tym cenę jednej roboczogodziny, ilości
roboczogodzin).
UWAGA: W sytuacji, gdy poziom szczegółowości pozycji kosztowych jest odmienny w stosunku
do kategorii wydatków wskazanych w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie,
Wnioskodawca zobowiązany jest do przyporządkowania pozycji z kosztorysu do kategorii
wydatków wskazanych w budżecie wniosku o dofinansowanie.
W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanych wydatków, należy dołączyć stosowną
dokumentację potwierdzającą dokonanie rozeznania rynkowego w zakresie możliwości
nabycia danego środka trwałego/WNiP/usługi, np. oferty na każde z nabywanych aktywów,
wydruki ze stron internetowych itp.

6. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami –
oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji
projektu, umowa najmu, dzierżawy itp.
W ramach RPOWP 2014-2020 o dofinasowanie mogą ubiegać się projekty realizowane na
terenie/w obiekcie, do którego Wnioskodawca posiada prawo dysponowania. W związku
z powyższym Wnioskodawca powinien przedłożyć Oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu. Z wypełnionego załącznika 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 jego trwałości.
W przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź
użyczenia, 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 robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, nie będącego
własnością Wnioskodawcy, np. roboty polegające na ułożeniu podziemnych rurociągów, należy
dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie
terenu.
W przypadku zakupu nieruchomości 1 należy dołączyć oświadczenie zbywcy informujące, że
zakup nieruchomości nie był współfinansowany ze środków unijnych ani dotacji krajowej
w okresie 10 lat poprzedzających datę dokonania zakupu nieruchomości przez Wnioskodawcę.
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.
Należy mieć na uwadze, że Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele
realizacji projektu składane jest pod odpowiedzialnością karną.
Wzór Oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
znajduje się w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

7. Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT
W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT
i wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu wydatki z tym podatkiem związane jako
kwalifikowalne, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia (wzór
oświadczenia – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu). W sytuacji gdy zaistnieją przesłanki

Definicja zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – części powierzchni
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności.
1

umożliwiające odzyskanie tego podatku, Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu
zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT.

8. Pozostałe załączniki obowiązkowe
Wnioskodawca w ramach Działania 1.5 zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie
załączniki wymienione poniżej. Numeracja załączników powinna stanowić kontynuację
numeracji załączników obowiązkowych.
1) Oświadczenia o przetwarzaniu swoich danych osobowych
W przypadku gdy:
 Wnioskodawca prawnie upoważnił do jego reprezentowania przed IZ RPOWP podmiot
zewnętrzny (zgodnie z pkt II.2 we wniosku o dofinansowanie);
 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 wskaże w pkt II.5 we wniosku o dofinansowanie dane osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do rozliczania projektu w Centralnym Systemie Informatycznym
SL2014 po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
należy przedłożyć Oświadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych zawartych
w dokumentacji aplikacyjnej do celów związanych z oceną i realizacją projektu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.)
i udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, audytu, kontroli
oraz instytucjom i podmiotom realizującym badania na zlecenie IZ/IP w zależności od przypadku
podpisane przez podmiot zewnętrzny (uprawniony do reprezentacji Wnioskodawcy),
Partnera/Realizatora Projektu lub osobę uprawnioną do rozliczania projektu.
2) Dokumenty finansowe
W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330
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 (tj. kopie z widocznymi podpisami, potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres 3
ostatnich lat obrotowych (wymóg ten dotyczy wszystkich projektów objętych pomocą
publiczną, w tym objętych pomocą de minimis). W przypadku nowo powstałych jednostek,
tj. nie posiadających jeszcze zamkniętego pierwszego roku obrachunkowego, należy dołączyć
bilans otwarcia.
W przypadku podmiotów nie zobowiązanych ustawą o rachunkowości do sporządzania bilansu
należy dołączyć kopie odpowiednich formularzy podatkowych PIT za okres ostatnich 3 lat
(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.

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
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.
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów, w których występują wydatki objęte pomocą
de minimis.
Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis znajduje
się w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
5) Umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy przedłożyć kopię umowy spółki
wraz z wszystkimi aneksami, które zostały podpisane do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
6) Zaświadczenia o pomocy de minimis – jeśli dotyczy
W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, a jednocześnie uzyskał pomoc
de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (tj. roku bieżącego, w którym składany jest
wniosek oraz dwóch poprzednich lat), zobowiązany jest przedłożyć stosowne zaświadczenie/-a
potwierdzające wykazaną w pkt III.4.3 wniosku o dofinansowanie wartość uzyskanej przez
Wnioskodawcę pomocy.
7) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki powinny być podpisane przez prawnie do tego
upoważnione osoby. W przypadku gdy Wnioskodawca upoważnił do podpisania wniosku
o dofinansowanie inną osobę/osoby niż wskazane w dokumentach rejestrowych, konieczne jest
przedłożenie oryginału potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa.

Uwagi dodatkowe
Wnioskodawca ma również możliwość dołączenia innych nie wymaganych niniejszą
Instrukcją załączników, 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.
Kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, o których
mowa w niniejszej Instrukcji, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt
11 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

