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Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP 
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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.   Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: kopia decyzji  
o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego. (obowiązkowo przy proj. budowlanych)

5.   Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenie budowy.
(obowiązkowo przy proj. budowlanych) 

6.   Wyciąg z dokumentacji technicznej. (obowiązkowo przy proj. budowlanych)

7.   Dokument na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą. (obowiązkowo)
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Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie 
cd.:

8.   Kopia sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata obrachunkowe 
zgodnie z ustawą o rachunkowości lub oświadczenie, że 
Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań 
finansowych na podstawie  ustawy o rachunkowości.                    
(dotyczy średnich przedsiębiorstw)

9.   Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki    
cywilnej. (jeśli dotyczy)

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

11. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro,     
małe, średnie lub duże przedsiębiorstw. (obowiązkowo)
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Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie 
cd.:

12. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. (obowiązkowo)

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

14. Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, kategorią 
projektu lub Regulaminem konkursu m. in:
- dokumenty potwierdzające przeprowadzone prace B+R, których wynik jest  

przedmiotem wdrażania w ramach projektu (kryterium oceny merytorycznej 
- jakościowej nr 1),

- dokumenty potwierdzające stopień innowacyjności (kryterium oceny 
merytorycznej – jakościowej nr 2),

- dokumenty potwierdzające przynależność do klastra, stowarzyszenia 
branżowego, izby gospodarczej (kryterium merytorycznej - jakościowej    
(jeśli dotyczy)
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Informacje ogólne
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• 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
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• 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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Biznesplan cd.

8

Nr  kryterium merytorycznego jakościowego Nr pola 
biznespl

anu

Nr pola 
wniosku

1 Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę B 7 _

2 Stopień innowacyjności produktu/usługi B 8 _

3 Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami B 9 _

4 Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności 
gospodarczej

B 2 A 8

5 Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu _ C 3

6 Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie 
gospodarczej

B 10 _

7 Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa 
bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa

_
A 8

8 Wkład własny wyższy od wymaganego A 5, D 3,  
D 8

8



Załącznik nr 2   

Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie
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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
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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

Dokumenty dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego
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Dokumenty obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie  

względu na infrastrukturalny charakter inwestycji 

będącej zakresem projektu,

na etapie oceny formalnej

• Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub

• Wypis i wyrys z mpz
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Załącznik nr 5   

Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy
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Dokumenty obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie  

względu na infrastrukturalny charakter inwestycji 

będącej zakresem projektu,

na czas podpisania umowy o dofinansowanie projektu 

(nie będzie przedłużeń)

12



Załącznik nr 6   

Wyciąg z dokumentacji technicznej
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Dokument obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie  

względu na infrastrukturalny charakter inwestycji 

będącej zakresem projektu,

na etapie oceny formalnej

 Kopia strony tytułowej projektu budowlanego lub

 Kopia strony tytułowej dok. Technicznej w przypadku zgłoszenia 

budowy,

 Opis techniczny z projektu budowlanego lub innej dok. technicznej w 

przypadku zgłoszenia budowy
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Załącznik nr 7   

Dokument na podstawie którego Wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą
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Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie 

na ocenę formalną
• Wydruk KRS lub

• Wydruk CEIDG (nie starsze niż 3 m-ce)

• W przypadku spółki cywilnej dokumenty wszystkich wspólników wraz z 

umową spółki cywilnej i wszystkimi jej aneksami
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Załącznik nr 8  

Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata 

obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości lub 

oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku 

sporządzania sprawozdań finansowych
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Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie  

tylko dla Wnioskodawcy będącego 

średnim przedsiębiorcą

Jeśli Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań (na 

podstawie ustawy o rachunkowości) należy przedłożyć oświadczenie, że 

nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Mikro- i małego przedsiębiorcy załącznik nie dotyczy 
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Załącznik nr 9   

Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji 

Podatkowej spółki cywilnej
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Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie w 

przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna

Dokument potwierdza datę nadania spółce numeru NIP 
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Załącznik nr 10   

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie

Należy wypełnić część:

• A. Informacje dotyczące wnioskodawcy, spójne z danymi 

przestawionymi we wniosku o dofinansowanie,

• B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, z 

wyłączeniem pkt. 5-7 lub 1-2,

• D. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w 

związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną.
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Załącznik nr 11   

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych 

przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo
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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 12   

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa
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Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie 
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Załącznik nr 13   

Uopważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku 

o dofinansowanie wraz z załącznikami
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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 14   

Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami 

prawa, kategorią projektu lub Regulaminem konkursu
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Załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy 

Wnioskodawca chce przedstawić dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących 

kryteriów merytorycznych jakościowych

• Dokumenty potwierdzające przeprowadzone prace B+R,

• Dokumenty potwierdzające stopień innowacyjności produktu/usługi,

• Dokumenty potwierdzające przynależność do klastra, stowarzyszenia 

branżowego, izby gospodarczej
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3 a, 35-010 Rzeszów 

mail:  dwp@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

2222


