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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW 
DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1) Biznesplan (wersja papierowa wraz z wersją elektroniczną – obligatoryjnie –

2) Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie – obligatoryjnie –

3) Dokumentacji dotycząca oceny oddziaływania na środowisko – jeśli dotyczy –

4) Dokumenty rejestrowe – obligatoryjnie –

5) Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej – obligatoryjnie –

6) Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki
cywilnej – jeśli dotyczy –

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
inną niż pomoc de minimis – obligatoryjnie –

8) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro,
małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – obligatoryjnie –



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

9) Oświadczenie dużego przedsiębiorstwa o braku wystąpienia utraty
znacznej ilości miejsc pracy – jeśli dotyczy –

10) Oświadczenie partnera projektu – jeśli dotyczy –

11) Oświadczenie partnera projektu dotyczące kwalifikowalności VAT
– jeśli dotyczy –

12) Oświadczenie dotyczące wykorzystania prototypu – jeśli dotyczy –

13) Oświadczenie partnera projektu dotyczące uzyskanej pomocy publicznej
– jeśli dotyczy –

14) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – obligatoryjnie –

15) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy –

16) Dodatkowe dokumenty wymagane przepisami prawa, kategorią
projektu lub Regulaminem konkursu



INFORMACJE OGÓLNE

 Załączniki są integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu
i służą do uzupełnienia danych w nim zawartych.

 Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne
załączniki, które go dotyczą.

 Wszystkie załączniki należy złożyć w 1 egzemplarzu, dołączając je do
wniosku o dofinansowanie.

 W przypadku załączników stanowiących dokumenty wydane przez inne
organy:
a) należy złożyć oryginał dokumentu lub

b) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli nie
wykluczono takiej możliwości).



INFORMACJE OGÓLNE

 Podpisy i parafki należy dokonać tuszem innym niż czarny.

 Zasady potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem zostały
opisane w Regulaminie konkursu.

 Każdy załącznik powinien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy wskazane w pkt. A.11
wniosku o dofinansowanie lub przez osobę/osoby upoważnione do
tego przez osoby wskazane w ww. punkcie wniosku.

 Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej
www.rpo.podkarpackie.pl



1. BIZNESPLAN

 Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem
o dofinansowanie.

 Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku muszą być ze
sobą zgodne.

 Biznesplan należy wypełnić w języku polskim.

 Nie należy zmieniać formatu biznesplanu (usuwać poszczególnych
punktów, tabel bądź kolumn).

 Biznesplan zawiera w każdym punkcie instrukcję do ich
wypełnienia oraz pytania zawarte w poszczególnych polach, na
które należy udzielić odpowiedzi.

 Wszystkie pola powinny być wypełnione, w przypadku, gdy dana
tabela nie odnosi się do wnioskodawcy należy wpisać „Nie
dotyczy”.



2. CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Dla każdego projektu wnioskodawca ma obowiązek wypełnić
i złożyć formularz pn. „Część środowiskowa wniosku
o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)”.

 Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją udostępnioną na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.



3. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

 Prawidłowe przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pełną
weryfikację zgodności projektu z regulacjami dotyczącymi ocen
oddziaływania na środowisko dotyczy wszystkich ubiegających się
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 Klasyfikacji projektu w zakresie ochrony środowiska należy
dokonać na podstawie analizy rodzajów przedsięwzięć
wymienionych literalnie w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko - Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397
z późn. zm. (rozporządzenie ooś).



3. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

 Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie to:

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
Decyzja winna zostać opatrzona klauzulą potwierdzającą
ostateczność dokumentu w postępowaniu administracyjnym.

2) Opinie/postanowienia organów biorących udział
w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaniem decyzji, gdzie
w toku postępowania przeprowadzono ponowną ocenę
oddziaływania na środowisko lub ocenę oddziaływania na obszary
Natura 2000.



3. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

 Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie to:

3) Elektroniczna lub papierowa wersja raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie streszczenie w języku
niespecjalistycznym (gdy informacje zawarte w streszczeniu
odnoszą się do każdego rozdziału raportu OOŚ).

4) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

6) Dokument (obwieszczenie) potwierdzający podanie do publicznej
wiadomości stosownych informacji w związku z wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



3. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

 Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie to:

7) Ostateczna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji (gdy
została wydana) lub zgłoszenie wraz ze stanowiskiem właściwego
organu co do braku sprzeciwu.

8) Dokument (obwieszczenie) potwierdzający podanie do publicznej
wiadomości stosownych informacji w związku z wydaniem
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

9) „Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000" (dotyczy projektów o charakterze
infrastrukturalnym, czyli wymagających „zezwolenia na
inwestycję”. W przypadku, gdy dofinansowany w ramach RPO WP
projekt jest częścią większego zamierzenia (realizowanego z innych
niż RPO WP środków) Deklaracja winna odnosić się do całości
przedsięwzięcia.



3. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO

 Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie to:

10) „Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną” (dotyczy projektów o charakterze infrastrukturalnym,
czyli wymagających „zezwolenia na inwestycję”.

11) „Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów
prowadzonych przez GDOŚ” (dotyczy beneficjentów, którzy są
jednocześnie podmiotami zobowiązanymi przekazywaniem
informacji do GDOŚ.

12) „Oświadczenie o zobowiązaniu się Beneficjenta do podjęcia
niezbędnych działań w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję
oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu” (dotyczy
przypadków, gdy zakończono postępowanie w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie uzyskano jeszcze
zezwolenia na inwestycję.



4. DOKUMENTY REJESTROWE

 Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające stan prawny, formę
prawną, obszar działalności, cele istnienia i zasady reprezentacji
wnioskodawcy.

 W przypadku przedsiębiorstw należy przedłożyć:
a) wydruk z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

(dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji w KRS) –
dostępny na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub

b) wydruk z CEIDG (dla przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku
wpisu do KRS - dostępny na stronie internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl).

 Załączone dokumenty muszą być aktualne, tj. wydruki powinny być
pobrane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem złożenia
wniosku.



4. DOKUMENTY REJESTROWE

 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy
dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz
kopię umowy spółki wraz ze wszystkimi jej aneksami.

 W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa,
dokumenty rejestrowe przedkłada wnioskodawca i każdy
z partnerów.



5. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ

 Przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do sporządzania
sprawozdań finansowych składają sprawozdania finansowe za 3
lata obrachunkowe;

 Wnioskodawcy działający krócej niż 3 lata powinni złożyć kopie
sprawozdań za 2 lata lub 1 rok obrachunkowy w zależności od
okresu działalności.

 W przypadku braku możliwości przedłożenia pełnego sprawozdania
finansowego za rok 2016, przedłożyć należy minimum Rachunek
zysków i strat oraz Bilans.

IZ RPO WP na etapie oceny merytorycznej może poprosić wnioskodawcę
o przedłożenie pełnego sprawozdania celem weryfikacji spełnienia
kryteriów.

Przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań
finansowych, składają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania
sprawozdań finansowych wraz z powołaniem się na konkretną podstawę
prawną.



5. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ

 W celu weryfikacji, czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi
środkami finansowym umożliwiającymi realizację projektu biorąc
pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji
zobowiązany jest załączyć dokumenty finansowe, np.:

a) promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa
pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie
zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy;

b) miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/rachunkach
(głównym i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na
tych rachunkach;

c) umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego;
d) inne dokumenty potwierdzające posiadanie środków

pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu.

 W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa,
dokumenty dotyczące sytuacji finansowej przedkłada
wnioskodawca i każdy z partnerów.



6. KOPIA DECYZJI O NADANIU NUMERU IDENTYFIKACJI 
PODATKOWEJ (NIP) SPÓŁKI CYWILNEJ

 Wnioskodawca/partner będący spółką cywilną zobowiązany jest
załączyć kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
(NIP) spółki cywilnej/ potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji
Podatkowej wydane w odpowiedzi na zgłoszenie identyfikacyjne
(NIP-2). Dokument powinien potwierdzać datę nadania numeru
NIP spółce.

 W przypadku przedsiębiorstw nie będących spółką cywilną, na
liście załączników należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.



7. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY 
UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS

 Dla każdego projektu należy obligatoryjnie wypełnić i przedłożyć
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która została do
niego załączona.

 W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa,
formularz przedkłada wnioskodawca i każdy z partnerów.



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 Oświadczenie składa się z dwóch części:

• Część A – służy ustaleniu powiązań z innymi podmiotami, a co za
tym idzie ustaleniu czy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem
samodzielnym, partnerskim czy powiązanym;

• Części B – zawiera dane finansowe oraz dane dotyczące
zatrudnienia, a także dane przedsiębiorstw partnerskich oraz
powiązanych.

Dopiero dane skumulowane dają odpowiedź na pytanie czy
przedsiębiorstwo wnioskodawcy można zaliczyć do kategorii MŚP, tj. do
grupy: mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw lub do grupy dużych
przedsiębiorstw.

 W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa,
formularz przedkłada wnioskodawca i każdy z partnerów.



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 Kategorie przedsiębiorstw zgodnie z Załącznikiem I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014 r.).:

I. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
II. MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
III. ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
IV. DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które:

• zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
• roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
• roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliony EUR.

 W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo:

• zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
• roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

10 milionów EUR.

 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo:

• zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
• roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

2 milionów EUR.



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

• Ze względu na rodzaj powiązania występują:

1) Przedsiębiorstwa samodzielne,
2) Przedsiębiorstwa partnerskie,
3) Przedsiębiorstwa powiązane.



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

1) Przedsiębiorstwa samodzielne:

• nie posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym
przedsiębiorstwie lub

• inne przedsiębiorstwo nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw
do głosu.

2) Przedsiębiorstwa partnerskie:

• posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym
przedsiębiorstwie lub

• inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub praw do
głosu oraz

• nie są przedsiębiorstwami powiązanymi z innymi przedsiębiorstwami.



8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH 
PRZEZ MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE LUB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

3) Przedsiębiorstwa powiązane, które pozostają w jednym z poniższych
związków:

a) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w roli
udziałowca/akcjonariusza lub członka w innym przedsiębiorstwie;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne
przedsiębiorstwo na mocy umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem
lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem
innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy
lub członków w tym przedsiębiorstwie.



9. OŚWIADCZENIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA O BRAKU 
WYSTĄPIENIA UTRATY ZNACZNEJ ILOŚCI MIEJSC PRACY

 W przypadku dużych przedsiębiorstw (niezależnie od tego czy
występuje jako wnioskodawca czy jako partner) należy złożyć
oświadczenie, że w związku z realizacją dofinansowanego
projektu nie nastąpi znacząca utrata miejsc pracy w istniejących
lokalizacjach wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej.



10. OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU

 W przypadku projektu partnerskiego, należy złożyć oświadczenie
dla każdego z partnerów.



11. OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU DOTYCZĄCE 
KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

 W przypadku projektu partnerskiego, należy złożyć oświadczenie
dla każdego z partnerów dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.



12. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA 
PROTOTYPU 

 Wypełniają wnioskodawcy/partnerzy, którzy w ramach
przedmiotowego konkursu zamierzają opracować prototyp.



13. OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU DOTYCZĄCE 
UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ 

 W przypadku partnerstwa w projekcie, należy złożyć oświadczenie
dla każdego z partnerów dotyczące uzyskanej pomocy publicznej.



14. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA

 Wnioskodawca oświadcza, czy informacje zawarte w złożonym
wniosku o dofinansowanie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.).

 W przypadku partnerstwa w projekcie, należy złożyć oświadczenie
dla każdego z partnerów.



15. PEŁNOMOCNICTWO 

 Pisemne pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami należy przedstawić jeżeli dokumenty nie są
podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie
z dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy.

 Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem.

 W przypadku, gdy wnioskodawca nie upoważnia innych osób do
podpisania wniosku wraz z załącznikami na liście załączników należy
wybrać opcję „Nie dotyczy”.



16. INNE ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie inne załączniki wymagane przepisami
prawa, kategorią projektu lub Regulaminem konkursu, mogące pomóc
w należytej ocenie przedstawionego projektu oraz potwierdzające
spełnienie kryteriów merytorycznych jakościowych (informacje w tym
zakresie zawarte są w instrukcji do poszczególnych pól w biznesplanie), np.:

 dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami naukowymi
(np. umowa współpracy, porozumienie, listy intencyjne);

 dokumenty potwierdzające współpracę w ramach klastra, izby
gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z prowadzoną
działalnością gospodarczą;

 kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu)
określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne
zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków
unijnych – w przypadku realizacji projektu partnerskiego.
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