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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.
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 (zwany dalej „Regulaminem konkursu”), a niniejsza Instrukcja,
stanowi jego załącznik nr 2.
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.
Sposób przygotowania załączników, w tym sposób ich podpisania opisano w Regulaminie
konkursu.
Wnioskodawca w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia
o charakterze międzynarodowym, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie
załączniki wymienione poniżej.
Załączniki wskazane w Pkt VIII.1 Lista załączników wniosku o dofinansowanie w punktach
od 1 do 8 nie dotyczą przedmiotowego konkursu, w związku z powyższym należy zaznaczyć
opcję „NIE DOTYCZY”.
Numeracja przedkładanych załączników powinna stanowić kontynuację numeracji załączników
wymienionych w Pkt VIII.1 Lista załączników wniosku o dofinansowanie.

1. Konspekt
Konspekt jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Służy uzasadnieniu, tj. doprecyzowaniu i uszczegółowieniu informacji niezbędnych do oceny
projektu. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie daje pełny obraz planowanego do realizacji
projektu. Głównymi elementami, a zarazem minimalnym zakresem informacji zawartych
w konspekcie powinno być:





opis danego wydarzenia z uwzględnieniem daty rozpoczęcia i zakończenia;
opis międzynarodowego charakteru danego wydarzenia;
opis rynków docelowych, na których mają być rozwijane relacje gospodarcze;
innowacyjność produktów Wnioskodawcy/przedsiębiorstw biorących udział w projekcie,
które obecnie lub w przyszłości mogą stanowić przedmiot eksportu;
 szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych wydarzeń
z uwzględnieniem harmonogramu (w tym daty wyjazdu i powrotu);
 szczegółowy kosztorys projektu wraz z odniesieniem do racjonalności i niezbędności
planowanych wydatków do realizacji celów projektu, w tym sposobu oszacowania kosztów;
 w przypadku projektów realizowanych w porozumieniu należy scharakteryzować zakres
zadań podmiotów uczestniczących w wydarzeniu oraz wskazać koszty ponoszone przez
poszczególne podmioty; w przypadku przedsiębiorstw należy wskazać datę rozpoczęcia
działalności oraz ich status (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo).
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Dodatkowe informacje, o ile ze względu na ograniczenia liczby znaków nie zostały ujęte we
wniosku o dofinansowanie, np.:
 cel udziału Wnioskodawcy/przedsiębiorstw w wybranym wydarzeniu/wydarzeniach;
 korzyści wynikające z realizacji projektu, zakładane rezultaty;
 czy i w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju sektorów gospodarki wskazanych
w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+; należy wskazać, w które specjalizacje
z rdzenia (w tym łańcuch wartości) lub specjalizacje wschodzące wpisuje się
przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem;
 czy i w jaki sposób projekt przyczyni się do promocji województwa podlaskiego
i nawiązywania relacji gospodarczych na rynkach wymienionych w Strategii Promocji
Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej).
Sposób składania załącznika: wersja papierowa (oryginał i kopia) sporządzona w formie druku
bez odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji, zaznaczeń oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf.

2. Porozumienie lub umowa o partnerstwie – jeśli dotyczy
Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.
Porozumienie/umowa o partnerstwie powinna regulować w szczególności następujące kwestie:
a) dane członków porozumienia,
b) cel zawiązania porozumienia,
c) prawa i obowiązki stron,
d) sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu oraz podział prac między
członków porozumienia w ramach projektu,
e) okres obowiązywania umowy porozumienia – co najmniej na czas obowiązywania umowy
o dofinansowanie projektu,
f) wskazanie jednostki reprezentującej członków porozumienia, tj. Lidera,
g) wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera, w tym do:
 złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu członków porozumienia,
 reprezentowania członków porozumienia w kontaktach z Instytucją Zarządzającą
RPOWP,
 zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz członków porozumienia umowy
o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPOWP,
 dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,
 reprezentowania członków porozumienia w związku z wykonywaniem umowy
o dofinansowanie projektu,
 pośredniczenia w przekazywaniu członkom porozumienia środków finansowych
otrzymanych z Instytucji Zarządzającej RPOWP i ich rozliczaniu,
h) zasady rozliczeń pomiędzy Liderem a pozostałymi członkami porozumienia,
umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
i) obowiązki członków porozumienia, w tym:
 zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z prawem oraz umową o dofinansowanie
projektu, w szczególności zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,

-4-

 zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera o zamiarze dokonania zmian
prawno-organizacyjnych w statusie, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na
realizację projektu,
 w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, zobowiązanie do
niezwłocznego poinformowania o tym Lidera,
 sposób rozwiązywania sporów między członkami porozumienia i zasady
odpowiedzialności Lidera i pozostałych członków porozumienia za niewypełnianie
zobowiązań wynikających z umowy lub realizację projektu w sposób nieprawidłowy,
 zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian porozumienia/umowy o partnerstwie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu
o dofinansowanie – jeśli dotyczy

z

ubiegania

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 lub z udziałem podmiotów realizujących, każdy z nich musi złożyć stosowne
oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w dokumentacji konkursowej – załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu.

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – jeśli dotyczy
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i ujmuje
go w budżecie projektu jako koszt kwalifikowalny, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego
oświadczenia. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 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. Beneficjent, 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).
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.
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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.

5. Oświadczenia o przetwarzaniu swoich danych osobowych – jeśli dotyczy
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 2016 r. poz. 922 t.j.)
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.

6. 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.

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 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.
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