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Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie:

1. Biznesplan. (obowiązkowo) 

2. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie. (obowiązkowo)

3. Dokumentacji dotycząca oceny oddziaływania na środowisko.  (jeśli dotyczy)

4. Dokument, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.
(obowiązkowo)

5. Dokument, potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. (obowiązkowo)

6. Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą  
o rachunkowości lub oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania 
sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości. (obowiązkowo)

7. Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki cywilnej. 
(jeśli dotyczy)
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Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o 
dofinansowanie cd.:

8. Kopie deklaracji PIT/CIT. (obowiązkowo)

9. Opinia o innowacyjności. (jeśli dotyczy)

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
(obowiązkowo)

11. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o braku 
otrzymania pomocy de minimis. (obowiązkowo)

12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie 
lub duże przedsiębiorstwo. (obowiązkowo)

13. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. (obowiązkowo)

14. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz 
z załącznikami. (jeśli dotyczy) 4



Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku 
o dofinansowanie cd.:

15. Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, kategorią
projektu lub Regulaminem konkursu m.in.: (jeśli dotyczy)

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R wdrażanych w
ramach projektu (kryterium oceny merytorycznej – jakościowej
nr 1),

- dokumenty potwierdzające przynależność do klastra, stowarzyszenia 
branżowego, izby gospodarczej (kryterium oceny merytorycznej –
jakościowej nr 6),

- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków  
finansowych umożliwiających realizację projektu (kryterium oceny 
merytorycznej  - dopuszczające).
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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:

- należy złożyć oryginał dokumentu lub
- kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli nie wykluczono takiej
możliwości).

• 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
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Załącznik nr 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”.
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Załącznik nr 2   
Część środowiskowa wniosku o 

dofinansowanie

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie bez względu na 
charakter inwestycji będącej zakresem projektu

tel. kontaktowe
17 747 6924
17 747 6929
17 747 6331
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Załącznik nr 3   
Dokumentacja dotycząca oceny 
oddziaływania na środowisko

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze względu na 
charakter inwestycji będącej zakresem projektu, na czas podpisania umowy 

o dofinansowanie projektu (nie będzie przedłużeń)

Projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym 
w zasadzie nie będą wymagać dokumentów wymienionych 

w załączniku nr 3
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Załącznik nr 4
Dokument na podstawie którego Wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną

• Wydruk KRS lub
• Wydruk CEIDG (nie starsze niż 2 m-ce na dzień złożenia wniosku)
• W przypadku spółki cywilnej dokumenty wszystkich wspólników wraz z 

umową spółki cywilnej i wszystkimi jej aneksami
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Załącznik nr 5   
Dokument, potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę
formalną

Należy przedłożyć potwierdzający, że Wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania nieruchomością w/na której będzie
realizowany projekt.

Przedłożony dokument musi wskazywać dokładny adres
nieruchomości, numer działki (dane powinny być zgodne
z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie)

W przypadku zaświadczeń, wypisów, wyrysów, odpisów itp.
Przedłożone dokumenty nie mogą być starsze niż 2 miesiące
przed dniem złożenia wniosku. 11



Załącznik nr 6 
Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata 

obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości lub 
oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku 

sporządzania sprawozdań finansowych

Załącznik przedkładają Wnioskodawcy, którzy są zobowiązani do
sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą
o rachunkowości. W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest
zobowiązany do sporządzania sprawozdań wówczas w miejsca
załącznika należy przedłożyć oświadczenie na wymaganym formularzu
dostępnym na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

Sprawozdania należy złożyć za 2 zamknięte lata obrachunkowe tj. za rok
2015 i 2016. W przypadku braku możliwości przedłożenia pełnego
sprawozdania za 2016 r. należy przedłożyć minimum Rachunek zysków
i strat oraz Bilans.
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Załącznik nr 7   
Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji 

Podatkowej spółki cywilnej

Wnioskodawca będący spółka cywilną zobowiązany jest
dostarczyć kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji
Podatkowej spółki cywilnej/ potwierdzenie nadania Numeru NIP
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”.
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Załącznik nr 8  
Kopie deklaracji PIT/CIT

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę
formalną

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie deklaracji PIT/CIT ze
stemplem Urzędu Skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu
PIT/CIT do US, za rok 2015.

Należy mieć na uwadze, iż na ocenie merytorycznej IZ RPO może
poprosić Wnioskodawcę o przedłożenie deklaracji PIT/CIT za 2016 r.
celem weryfikacji spełnienia kryteriów.
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Załącznik nr 9 
Opinia o innowacyjności

Kryterium nr 2 Stopień innowacyjności produktu/ usługi

W przypadku gdy Wnioskodawca deklaruje, że wprowadzony w wyniku realizacji
projektu produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze względu na
posiadane przez nie nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań
dostępnych:
- w skali kraju, stosowanych w okresie do 3 lat,
- w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat,
- nieznanych i niestosowanych dotychczas,

zobowiązany jest do przedłożenia opinii o innowacyjności potwierdzającej
powyższe.
Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona na formularzu będącym 
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.
Do oceny dopuszczane będą także opinie o innowacyjności sporządzone na 
innym formularzu, jeżeli zostały wydane przed datą ukazania się dokumentacji 
konkursowej przez jednostki naukowe wskazane w załączonym do wniosku 
o dofinansowanie wzorze. 15



Załącznik nr 10 
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną

Dla każdego projektu należy obligatoryjnie wypełnić i przedłożyć Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis.

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

Należy pamiętać aby podane dane były spójne z informacjami zawartymi we
wniosku o dofinansowanie. 16



Załącznik nr 11 
Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub 

oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis

Załącznik obowiązkowy na ocenie formalnej.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis
w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch ostatnich lat podatkowych.

W przypadku braku otrzymania pomocy de minimis Wnioskodawca
zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie na wzorze dostępnym
na www.rpo.podkarpackie.pl

Należy pamiętać, iż przy wykazywaniu uzysaknej pomocy de minimis lub jej
braku bierze się pod uwagę dane dotyczące wszystkich podmiotów, które
tworzą tzw. jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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Załącznik 11 cd.
Jedno przedsiębiorstwo tworzą wszystkie podmioty, które pozostają ze sobą co najmniej
w jednej z poniższych relacji:
- podmiot posiada w drugim podmiocie większość praw głosu akcjonariuszy. Wspólników lub
członków,
- podmiot ma prawo wyznaczać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu,
- podmiot ma prawo wywierać dominujący wpływ na inny podmiot zgodnie z umową zawartą z
tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub umowie spółki,
- podmiot, który jest akcjonariuszem lub udziałowcem innego podmiotu, samodzielnie
kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami tego -
podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tego podmiotu.

Przedsiębiorcy pozostający w jednej z ww. relacji za pośrednictwem innego
przedsiębiorcy również są uznawani za jedno przedsiębiorstwo.

Należy zatem przedłożyć zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej nie tylko przez
wnioskodawcę, ale także przez wszystkie jednostki gospodarcze, które razem
z wnioskodawcą tworzą „jedno przedsiębiorstwo”.

Uwaga!!!
Suma pomocy de minimis wynikająca z przedłożonych zaświadczeń powinna być tożsama ze
wskazaną w polu D.1 Wniosku o dofinansowanie. 18



Załącznik nr 12   
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez 

mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie

• Część A oświadczenia służy do wykazania powiązań z innymi
podmiotami

• Część B służy do przedstawienia skumulowanych danych i
określenia kategorii (wielkości) przedsiębiorstwa
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Załącznik nr 13   
Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Wzór oświadczenia dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl
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Załącznik nr 14   
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o 

dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie jeżeli dokumenty 
nie są podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie z 

dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy
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Załącznik nr 15 
Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, 

kategorią projektu lub Regulaminem konkursu

Załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wnioskodawca chce
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów
dotyczących kryteriów merytorycznych jakościowych.

• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R, wdrażanych
w ramach projektu. (kryterium oceny merytorycznej – jakościowej
nr 1)

• Dokumenty potwierdzające przynależność do klastra, stowarzyszenia
branżowego, izby gospodarczej. (kryterium oceny merytorycznej –
jakościowej nr 6)
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Załącznik nr 15
cd. 

• Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych
umożliwiających realizację projektu. (kryterium oceny merytorycznej –
dopuszczające)

Celem uwiarygodnienia posiadania odpowiednich środków finansowych
niezbędnych do realizacji projektu Wnioskodawca może przedłożyć dokumenty
stanowiące dodatkowe załączniki.

Jednak należy mieć na uwadze, iż w przypadku wątpliwości co do kondycji
finansowej Wnioskodawca może zostać wezwany na etapie oceny
merytorycznej do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie
środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektu np. umowa
kredytowa, promesa kredytowa, umowa pożyczki, miesięczne zestawienie
obrotów na rachunku za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo, zgodnie
z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05
mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

