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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: Infrastruktura B+R



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1) Biznes plan (wersja papierowa wraz z wersją elektroniczną) – obligatoryjnie

2) Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie – obligatoryjnie

3) Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko – jeśli dotyczy

4) Plan prac badawczo – rozwojowych – obligatoryjnie

5) Dokumenty potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu – obligatoryjnie

6) Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego – jeśli dotyczy

7) Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy – jeśli dotyczy

8) Wyciąg z dokumentacji technicznej – (jeśli dotyczy)

9) Dokumenty rejestrowe i statutowe – obligatoryjnie

10) Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej – obligatoryjnie



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

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

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

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

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

15) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – obligatoryjnie

16) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

17) 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



Biznes plan (wersja papierowa wraz z wersją elektroniczną)

 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

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument wymagany
wyłącznie w przypadku, gdy projekt stanowi przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, według kwalifikacji dokonanej
w świetle Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko lub ewentualnie na podstawie stosownego rozporządzenia
obowiązującego we wcześniejszym stanie prawnym). Decyzja winna
zostać opatrzona klauzulą potwierdzającą ostateczność dokumentu
w postępowaniu administracyjnym.

 Opinie/postanowienia organów biorących udział w postępowaniu
zakończonym wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wymóg nie dotyczy postępowań gdzie organem wydającym decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.



3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

 Elektroniczna lub papierowa wersja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko (wraz z ewentualnymi uzupełnieniami) lub streszczenie w języku

niespecjalistycznym (gdy streszczenie odpowiada wymaganiom ustawowym).

Wymóg nie dotyczy postępowań gdzie organem wydającym decyzję

środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska.

 Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z ewentualnymi uzupełnieniami.

Wymóg nie dotyczy postępowań gdzie organem wydającym decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska.

 Dokument (obwieszczenie) potwierdzający podanie do publicznej wiadomości

stosownych informacji wymaganych na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art.

3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), w związku

z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymóg nie dotyczy

postępowań gdzie organem wydającym decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.



3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na 
środowisko

 Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji z katalogu uwzględnionego w art.
72 ust. 1 (o ile taka decyzja została wydana) lub zgłoszenie, o którym mowa
w art. 72 ust. 1a ustawy ooś (o ile jest wymagane).

 Dokument potwierdzający, że organ właściwy do wydania ww. decyzji, podał
do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji w sposób określony
w ustawie ooś (dotyczy wyłącznie projektów, w odniesieniu do których
przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko lub ocenę
oddziaływania na obszary Natura 2000).



3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000. Wymóg dołączenie Deklaracji dotyczy następujących rodzajów
projektów:

 stanowiących przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
gdy w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie analizowano wpływu projektu na obszary Natura
2000,

 nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (nie wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
ale mających charakter infrastrukturalny (czyli wymagających uzyskanie
„zezwolenia na inwestycje”, którymi są decyzje z katalogu uwzględnionego
w art. 72 ust.1 ustawy ooś, a także zgłoszenie, o którym mowa w art. 72 ust.
1a ustawy ooś) gdy zakres tych projektów oraz ich lokalizacja wskazują na
możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.



3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Wymóg dołączenia Deklaracji dotyczy następujących rodzajów projektów:

 stanowiących przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

gdy w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach nie analizowano wpływu na cele środowiskowe Ramowej

Dyrektywy Wodnej,

 nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (nie wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

ale mających charakter infrastrukturalny (czyli wymagających uzyskania

„zezwolenia na inwestycję”, którymi są decyzje z katalogu uwzględnionego

w art. 72 ust. 1 ustawy ooś a także zgłoszenie, o którym mowa w art. 72 ust.1a

ustawy ooś), gdy zakres tych projektów oraz ich lokalizacja wskazują na

znaczący wpływ na cele środowiskowe RDW.



3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych

przez GDOŚ (dotyczy beneficjentów, którzy są podmiotami obowiązanymi do

wprowadzania aktualizacji informacji i danych do bazy danych, o której mowa

w art. 128 ustawy ooś lub podmiotami właściwymi do ustanowienia formy

ochrony przyrody w świetle ustawy o ochronie przyrody).

 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, którym w prawie krajowym są

decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 lub zgłoszenie wymienione w art. 72 ust.

1a ustawy ooś).



4. Plan prac badawczo-rozwojowych

Dla każdego projektu należy obligatoryjnie złożyć Plan prac badawczo -

rozwojowych, który musi być spójny z opisem projektu i obejmować minimum:

a)agendę badawczą - kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych do

prowadzenia prac B+R oraz opis zastosowania wyników prac B+R

w gospodarce, tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały zastosowanie

(wskazując na ich użyteczność),

b)plan wykorzystania infrastruktury B+R - uzasadniający inwestycję

w infrastrukturę badawczo-rozwojową będącą przedmiotem projektu;

określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury oraz

zawierający zapewnienie wykorzystania infrastruktury B+R na poziomie

umożliwiającym jej utrzymanie i generowanie zwiększonych przychodów

z działalności badawczo-rozwojowej, co najmniej w okresie trwałości projektu.



4. Plan prac badawczo-rozwojowych

Zakres informacji składających się na agendę badawczą powinien obejmować:

• główne innowacyjne obszary badawcze;

• plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres realizacji projektu oraz okres
trwałości projektu.

• główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji planu
pracy B+R – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca),
w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe;

• uzasadnienie, w jaki sposób rozwiązanie/a przewidziane jako efekty realizacji projektu,
wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego;

• wzrost liczby etatów badawczych;

• skala oddziaływania projektu;

• zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R;

• zidentyfikowanie i precyzyjne opisanie ewentualnych ryzyk związanych
z pracami B+R oraz sposoby ich niwelowania/przeciwdziałania;

• wykazanie czy rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego
harmonogramu i budżetu.



5. Dokumenty potwierdzające przeznaczenie budynku/ lokalu

 Należy złożyć dokumenty potwierdzające funkcję i przeznaczenie
budynku/lokalu, w którym będą zainstalowane środki trwałe zakupione
w ramach projektu i będą realizowane prace badawcze. Wnioskodawca
zobowiązany jest do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających
przeznaczenie budynku/lokalu na cele związane z realizacją projektu np.:

a) pozwolenie na budowę z określeniem przeznaczenia budynku,

b) pozwolenie na użytkowanie budynku/ jego części związanej z projektem,

c) inne dokumenty potwierdzające przeznaczenie budynku/jego części związanej
z projektem.

Jeżeli wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu zmianę funkcji
i przeznaczenia istniejącego budynku/lokalu, należy w polu nr 7 biznesplanu
przedstawić wyjaśnienie podając krótką informacje nt. obecnego i zamierzonego
przeznaczenia budynku/lokalu oraz zakres podjętych lub planowanych działań
w celu dokonania przedmiotowej zmiany. Dodatkowo należy załączyć kopię
zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części wraz z informacją o sprzeciwie lub jego braku właściwego organu.



6. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

 Załącznik jest obligatoryjny dla wnioskodawców, którzy zaplanowali realizację
projektu infrastrukturalnego, wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót
budowlanych.

 Należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

a) wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

b) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,

c) kopię decyzji o warunkach zabudowy.



6. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

 Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego powinny być aktualne
oraz obejmować wszystkie nieruchomości, na terenie których zaplanowano
realizację inwestycji, z wyjątkiem zakresu, który objęty jest posiadanym już
pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy.

 Kopia decyzji o warunkach zabudowy powinna być opatrzona adnotacją organu,
który ją wydał, że jest ostateczna – tj. od decyzji nie przysługuje prawo do
skutecznego wniesienia odwołania lub upłynął termin na wniesienie skargi do
sądu.

 W przypadku, gdy wnioskodawca posiada już decyzję o pozwoleniu na
budowę/zgłoszenie budowy nie ma potrzeby przedkładania ww. dokumentów.
Jeżeli inwestycja nie jest realizowana na podstawie ww. dokumentów dot.
zagospodarowania przestrzennego, w polu nr 8 biznesplanu, należy przedstawić
wyjaśnienie z powołaniem na konkretną podstawę prawną (np. art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, j.t. Dz.
U. z 2016 r. poz. 778) i dostarczyć inne dokumenty w oparciu o które inwestycja
jest lokalizowana.



7. Kopia pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy

Wnioskodawca, który zaplanował we wniosku o dofinansowanie ponoszenie

kosztów na wykonanie prac budowlanych, wymagających uzyskania zezwolenia na

realizację inwestycji – dokument potwierdzający uprawnienie do rozpoczęcia

robót budowlanych, zobligowany jest do złożenia odpowiednio:

a) pozwolenia na budowę,

b) zgłoszenia robót budowlanych.

Ww. dokumenty powinny:
• obejmować cały zakres robót budowlanych objętych projektem,
• być aktualne – tj. umożliwiać rozpoczęcie realizacji robót zgodnie

z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Ostateczną decyzję pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót z potwierdzeniem
braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w terminie wynikającym
z Regulaminu konkursu.



8. Wyciąg dokumentacji technicznej

 Załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców, którzy zaplanowali realizację

projektu infrastrukturalnego, wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub

dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.

Należy dostarczyć wyciąg z dokumentacji technicznej, który obejmuje:

a) kopię strony tytułowej (stron tytułowych) projektu budowlanego zawierającej wszystkie
elementy o których mowa w § 3 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462
z późn. zm.)

b) kopię opisów technicznych (w tym opisów technicznych branżowych – jeżeli dotyczy).
Opisy techniczne powinny zawierać charakterystyczne parametry techniczne
przedsięwzięcia, tj.: ilość i przeznaczenie poszczególnych obiektów, kubaturę
i powierzchnię zabudowy poszczególnych obiektów, powierzchnię całkowitą oraz
użytkową poszczególnych obiektów, ilość kondygnacji oraz ilość pomieszczeń na każdej
kondygnacji,

c) kopię najważniejszych rysunków i schematów z części rysunkowej projektu
budowlanego.



9. Dokumenty rejestrowe

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

W przypadku przedsiębiorstw należy przedłożyć:

• 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

• 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 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

https://ems.ms.gov.pl/


9. 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 instytucji otoczenia biznesu (IOB), innych niż
przedsiębiorstwa, należy złożyć dokumenty rejestrowe
i statutowe.



10. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ

 Sprawozdania finansowe za 3 lata obrachunkowe przedkładają
wszystkie podmioty, które są zobowiązane do ich sporządzania na
podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

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

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

• Sprawozdanie finansowe musi być potwierdzone przez głównego
księgowego podmiotu i osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie
z przepisami o rachunkowości oraz mieć ponumerowane strony.

• Jeśli dany podmiot jest zobowiązany odrębnymi przepisami do
przeprowadzania badania sprawozdania przez biegłego rewidenta,
należy dołączyć jego opinię.



11. Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji 
Podatkowej (NIP) spółki cywilnej

 Wnioskodawca będący spółką cywilną zobowiązany jest załączyć kopię
decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki
cywilnej.

 Dokument powinien potwierdzać datę nadania numeru NIP spółce.

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



12. 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.



13. 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.



13. 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



13. 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.



13. 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.



13. 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.



13. 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.



14. 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.



15. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).



16. Pełnomocnictwo

Oświadczenie składane jest przez przedsiębiorstwo biorące udział
w projekcie np., jako partner, w którym 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.).



17. Dodatkowe dokumenty wymagane przepisami prawa, 
kategorią projektu lub Regulaminem konkursu

 Do wniosku należy dołączyć wszystkie inne załączniki 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,

• Dokumenty potwierdzające dotychczasowe nakłady na działalność B+R,
• Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele

związane z realizacją projektu,
• Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych

umożliwiających realizację projektu (kryterium oceny merytorycznej -
dopuszczające).



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


