
„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 

osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe i ich 

wdrożenia, typ: Bony na innowacje”

Rzeszów, 22 marca 2017 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



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: Bony na innowacje



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1) Dokument rejestrowy – obligatoryjnie –

2) Dokument potwierdzający datę nadania NIP spółce cywilnej – jeśli dotyczy –

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

4) Kopia deklaracji podatkowej – obligatoryjnie –

5) Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza – obligatoryjnie –

6) Uzasadnienie zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na rzecz
inteligentnej specjalizacji (RIS3) – obligatoryjnie –

7) Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis lub
oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis – obligatoryjnie –



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

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

9) Oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu
z innych wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych
– obligatoryjnie –

10) Oświadczenie o nieprowadzeniu współpracy z jednostką naukową
– obligatoryjnie –

11) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – obligatoryjnie –

12) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami – jeśli dotyczy –



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. DOKUMENT REJESTROWY

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

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.

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



2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DATĘ NADANIA NIP 
SPÓŁCE CYWILNEJ

 Wnioskodawca będący spółką cywilną zobowiązany jest załączyć
dokument potwierdzający datę nadania numeru NIP spółce, tj. np.
kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
spółki cywilnej / potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji
Podatkowej wydane w odpowiedzi na zgłoszenie identyfikacyjne
(NIP-2).

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



3. 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.



3. 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



3. 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 a / lub
• całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony EUR.

 W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo:

• zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
• roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza

10 milionów EUR.

 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo:

• zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
• roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza

2 milionów EUR.



3. 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.



3. 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.



3. 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.



4. KOPIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

 Należy załączyć kopię deklaracji podatkowej (PIT/CIT) w zależności
od rodzaju opodatkowania i sposobu rozliczania się z Urzędem
Skarbowym za rok 2016. Kopia deklaracji powinna posiadać
stempel Urzędu Skarbowego (US) lub inne potwierdzenie wpływu
do US.

 Każdy wnioskodawca może załączyć dodatkowo inne dokumenty
przedstawiające wiarygodną sytuację finansową przedsiębiorcy
pod kątem jego zdolności finansowej do realizacji projektu.



5. SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY ORAZ JEJ PROGNOZA

 Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia załącznika
opisującego jego sytuację oraz prognozę finansową. Instrukcja
wypełniania tabel finansowych zamieszczona jest w załączniku.



6. UZGODNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU 
Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020 
NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (RIS3)

 Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, czy projekt
wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RIS3) oraz zamieścić opis
projektu.



7. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OTRZYMANIE 
POMOCY DE MINIMIS LUB OŚWIADCZENIE O BRAKU 

OTRZYMANIA POMOCY DE MINIMIS

 Należy załączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de
minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch
poprzednich lat kalendarzowych;

 W przypadku, kiedy wnioskodawca nie uzyskał pomocy de minimis
w okresie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć
oświadczenie (na obowiązującym wzorze określonym
w dokumentacji konkursowej).

 Należy pamiętać, że przy wykazywaniu uzyskanej 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.



8. 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.



9. OŚWIADCZENIE O BRAKU WSPÓŁFINANSOWANIA 
(FINANSOWANIA) PROJEKTU Z INNYCH WSPÓLNOTOWYCH 

ORAZ KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 Niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego
wydatku dwa razy ze środków publicznych unijnych lub krajowych
– tzw. zakaz podwójnego finansowania.

 Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania
oświadczenia mówiącego, że nie korzystał z innych funduszy
wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych, na realizację
składanego projektu, ani żadnego z jego elementów.



10. OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓŁPRACY 
Z JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ

 Wnioskodawca oświadcza, iż nie prowadził współpracy naukowej
z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620
z późn. zm.), związanej z realizacją prac badawczo – rozwojowych,
przez które należy rozumieć prowadzenie prac B+R na podstawie
umowy zlecenia, współpracy lub innej umowy nienazwanej przy
czym umowa ta stanowi umowę odpłatną lub jej wynikiem jest
powstanie praw autorskich.



11. 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.).



12. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISANIA 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 W przypadku kiedy wniosek nie może zostać podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy należy wypełnić
załącznik wskazując osobę/osoby, które w imieniu wnioskodawcy
będzie/będą uprawnione do podpisania, parafowania wniosku
o dofinansowanie oraz załączników. Może to być istotne szczególnie
w sytuacji, kiedy reprezentacja wnioskodawcy wymaga oświadczenia
woli kilku osób łącznie.

 W przypadku, gdy załącznik nie będzie miał zastosowania, na liście
załączników E.1 wniosku o dofinansowanie należy wybrać opcję „Nie
dotyczy”.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 61 70
mail:  dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


