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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW 
DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości 

Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1) Studium wykonalności (wersja papierowa wraz z wersją elektroniczną) –

obligatoryjnie

2) Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie – obligatoryjnie

3) Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko – jeśli dotyczy

4) Strategia (plan) wykorzystania infrastruktury objętej projektem –

obligatoryjnie

5) Strategia biznesowa – obligatoryjnie

6) Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy – (obowiązkowo przy proj.

budowlanych)

7) Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego – jeśli dotyczy

8) Wyciąg z dokumentacji technicznej – (obowiązkowo przy proj. budowlanych)

9) Dokument rejestrowy/statutowy – obligatoryjnie

10) Dokumenty finansowe – obligatoryjnie



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU
11) Oświadczenie poświadczające zabezpieczenie środków finansowych –

obligatoryjnie

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

13) Oświadczenie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze
środków EFRR – obligatoryjnie

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

obligatoryjnie

15) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (nie dotyczy
konkursu dedykowanego dla MOF) – obligatoryjnie

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

17) Umowa partnerstwa – jeśli dotyczy

18) Strategia MOF (nie dotyczy konkursu na zasadach ogólnych) - obligatoryjnie
19) Inne dokumenty



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. STUDIUM WYKONALNOŚCI
 W dokumencie tym wnioskodawca powinien w szczególności dokonać

charakterystyki projektu pod względem wykonalności technicznej, prawnej,
analizy finansowej ekonomicznej oraz rozwiązań alternatywnych realizacji
projektu z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania. Ważnym elementem
studium wykonalności powinna być również analiza wrażliwości,
instytucjonalna oraz wpływu projektu na środowisko.

 Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie z Instrukcją
opracowania Studium wykonalności, wraz z częścią finansową i ekonomiczną
sporządzoną z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej i przekazane w wersji
elektronicznej (w formacie Excel) oraz papierowej.

 Wskazane przez wnioskodawcę wartości, kwoty, współczynniki muszą
bazować na konkretnych danych źródłowych i być spójne z wnioskiem oraz
załączanymi oświadczeniami i dokumentami przedkładanymi na etapie
składania wniosku o dofinansowanie.



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. W przypadku, gdy w toku
postępowania przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na
środowisko lub ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000
niezbędne jest dołączenie wszystkich opinii i uzgodnień organów.



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, lub streszczenie w języku
niespecjalistycznym (gdy streszczenie odpowiada wymaganiom
ustawowym).

4) Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z ewentualnymi
uzupełnieniami.

5) 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) Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji (gdy jeśli została
wydana) lub zgłoszenie wraz ze stanowiskiem właściwego organu
co do braku sprzeciwu.

8) Dokument potwierdzający, że organ właściwy do wydania decyzji
podał do publicznej wiadomości informacje w związku
z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

9) „Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000" (dotyczy projektów stanowiących
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz
projektów nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, ale mających charakter
infrastrukturalny, czyli wymagających „zezwolenia na inwestycję”).



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 stanowiących przedsięwzięcie mogące znacząco
oddziaływać na środowisko oraz projektów nie stanowiących przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ale mających charakter
infrastrukturalny, 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) Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem
wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych (dotyczy projektów w sektorze usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych).



4. STRATEGIA (PLAN) WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY OBJĘTEJ 
PROJEKTEM 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Strategii/planu wykorzystania

infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia.

Dokument musi zawierać co najmniej następujące elementy:

1) opis wyznaczonych przez inkubator celów,

2) zasady funkcjonowania inkubatora, jako ośrodka promującego postawy
przedsiębiorcze,

3) określenie specjalizacji oraz kierunków rozwoju inkubatora,

4) analiza rynku, z której wynika realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi
inkubacyjne znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy,

5) sposoby przyciągania klientów i realizacji na ich rzecz usług,



4. STRATEGIA (PLAN) WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY OBJĘTEJ 
PROJEKTEM 

6) zasady udostępniania planowanej infrastruktury zainteresowanym

przedsiębiorstwom, w tym:

 opis działań informujących o zasadach udostępniania planowanej infrastruktury oraz
ofercie usług świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury,

 opis systemu naboru i zasad rekrutacji użytkowników infrastruktury objętej
projektem/ odbiorców usług świadczonych z jej wykorzystaniem,

7) sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury objętej projektem

zawierający zapewnienie jej utrzymania, co najmniej w okresie trwałości realizacji

projektu,

8) katalog usług, które będą świadczone przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury
(w tym: nazwa usługi; średni koszt usługi wraz z informacją nt. sposobu i/lub źródła
wyceny; standardowy zakres usługi; opis sposobu realizacji danej usługi; produkty
i/lub rezultaty danej usługi), kierunki rozwoju tych usług, w tym także zakładaną
politykę cenową prowadzoną przez inkubator,



4. STRATEGIA (PLAN) WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY OBJĘTEJ 
PROJEKTEM 

9) analiza planowanego wykorzystania infrastruktury objętej projektem,

w tym sposób monitorowania i weryfikacji kategorii podmiotów

korzystających z infrastruktury oraz spełniających poniższe wymogi:

 są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumienia załącznika 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,

 prowadzą działalność gospodarczą w okresie do 24 miesięcy od daty

rejestracji,

 prowadzą działalność gospodarczą, na terenie województwa

podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

 prowadzą działalność gospodarczą w co najmniej jednym obszarze

wskazanym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji



4. STRATEGIA (PLAN) WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY OBJĘTEJ 
PROJEKTEM 

10) opis systemu monitoringu świadczenia usług i przeprowadzania badań

satysfakcji klientów w celu oceny swoich wyników,

11) okres inkubacji przedsiębiorstwa korzystającego z wytworzonej w ramach

projektu infrastruktury nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

W incydentalnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

12) przedstawienie planu działania a także koncepcji funkcjonowania inkubatora

po zakończeniu realizacji projektu, ryzyka/zagrożenia oraz przewidywane

działania zaradcze/naprawcze



5. STRATEGIA BIZNESOWA

Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia Strategii biznesowej, w której należy

określić co najmniej następujące elementy:

1) zasady funkcjonowania infrastruktury objętej projektem w okresie jej użyteczności

ekonomicznej zapewniające, że infrastruktura ta będzie udostępniana użytkownikom

końcowym na warunkach rynkowych,

2) zdolność do funkcjonowania inkubatora w warunkach rynkowych, w tym osiągnięcia

samodzielności organizacyjnej i finansowej w zakresie możliwości funkcjonowania na

rynku w dłuższej perspektywie czasowej (z uwzględnieniem sytuacji braku wsparcia

działalności inkubatora ze środków publicznych),

3) projekcję dotyczącą przychodów i kosztów funkcjonowania infrastruktury objętej

projektem w okresie jej użyteczności ekonomicznej, potwierdzającą zdolność do

stopniowego zwiększania rentowności infrastruktury objętej projektem,

4) mechanizm zapewniający, że zysk z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu

infrastruktury objętej projektem przeznaczany będzie na cele inkubatora określone

w statucie/ regulaminie/ innym równoważnym dokumencie, które dotyczą tworzenia

korzystnych warunków dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości.



6. POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ ZGŁOSZENIE BUDOWY

Do wniosku należy załączyć kopie zezwolenia na realizację inwestycji – dokument

potwierdzający uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych:

a) pozwolenie na budowę,

b) zgłoszenie robót budowlanych.

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.



7. DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

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.



8. WYCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokument obligatoryjny jeżeli projekt obejmuje realizację projektu

infrastrukturalnego, wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub

dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót

budowlanych.

Należy przedstawić 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;

b) kopie opisów technicznych (w tym opisów technicznych branżowych – jeżeli

dotyczy).

c) kopie 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:
a) Statut (jeśli dotyczy, za wyjątkiem jst),
b) wydruk z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

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

c) 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 miesiąc 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 realizowania projektu w ramach partnerstwa,
dokumenty rejestrowe przedkładają wszystkie podmioty
tworzące partnerstwo.



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.

• Podmioty, 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.



10. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ

 Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii deklaracji
podatkowej, z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego za rok
2016 r. (jeśli dotyczy).

 W przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
należy załączyć sprawozdanie z wykonania odpowiednio budżetu jst
lub związku jst oraz opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu
z wykonania budżetu (za rok 2016).

 W przypadku stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego należy
przedłożyć sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz uchwałą
walnego zgromadzenia sprawozdania ws. przyjęcia sprawozdania.

 W przypadku jednostek organizacyjnych jst należy przedłożyć
dokumenty dot. sytuacji finansowej podmiotu, do sporządzania
których dany podmiot jest zobowiązany przepisami prawa,
w zależności od formy prawnej w jakiej działa dana jednostka
organizacyjna (za rok 2016).



10. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ

W przypadku realizowania projektu w ramach partnerstwa dokumenty
finansowe przedstawiają wszystkie podmioty tworzące partnerstwo.

KOP może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów dot.
sytuacji finansowej podmiotu, do sporządzania których dany podmiot jest
zobowiązany przepisami prawa (innych rodzajowo lub za inny rok).



11. OŚWIADCZENIE POŚWIADCZEAJĄCE ZABEZPIECZENIE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 Wnioskodawca będący jst (analogicznie związek jst) zobowiązany jest
przedstawić oświadczenie, iż zabezpieczy środki finansowe na pokrycie
wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków
niekwalifikowanych projektu. Oświadczenie powinno być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy wraz
z podpisem skarbnika danej jednostki.

Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające
zabezpieczenie środków finansowych w postaci kopii podjętej uchwały
budżetowej wraz z załącznikami na dany rok w przypadku projektów
realizowanych w danym roku. Jeśli projekt będzie realizowany przez okres
dłuższy niż jeden rok, załącza się kopię podjętej uchwały budżetowej na
dany rok z załącznikami oraz wieloletnią prognozą finansową i wieloletni
plan inwestycyjny.



11. OŚWIADCZENIE POŚWIADCZEAJĄCE ZABEZPIECZENIE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Gdy zgodnie z ustawą o finansach publicznych brak jest możliwości
podjęcia uchwały w tym kształcie, dopuszcza się inną formę
zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w postaci
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wskazane zadanie
w kwocie zabezpieczającej wkład własny. W w/w uchwałach powinny być
wymienione dokładne nazwy zadania współfinansowanego ze środków
EFRR i podana kwota przeznaczona na współfinansowanie
w poszczególnych latach w wysokościach zapewniających wymaganą
płynność finansowania realizacji projektu.



11. OŚWIADCZENIE POŚWIADCZEAJĄCE ZABEZPIECZENIE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 Stowarzyszenie jst jest zobowiązane dostarczyć oświadczenie, iż
zabezpieczy środki finansowe na pokrycie wkładu własnego
w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków niekwalifikowanych
projektu oraz plan finansowy wraz z załącznikami (w tym plan
inwestycji na dany rok/lata) wraz z uchwałą walnego zgromadzenie
członków stowarzyszenia w sprawie uchwalenia budżetu. KOP może
poprosić również o dokumenty finansowe poszczególnych członków
stowarzyszenia.

 Jednostki organizacyjne jst są zobowiązane dostarczyć plan finansowy
wraz z załącznikami (w tym plan inwestycji na dany rok/lata) oraz
oświadczenie, iż zabezpieczy środki finansowe na pokrycie wkładu
własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków
niekwalifikowanych projektu.

KOP może poprosić o dokumenty finansowe jst, które są organizatorami danej
jednostki lub kopie innych dokumentów potwierdzających zabezpieczenie
środków finansowych, jeżeli środki będą pochodziły z innych źródeł niż budżet jst
i wynika to z zadeklarowanego przez wnioskodawcę źródła pochodzenia środków.



11. OŚWIADCZENIE POŚWIADCZEAJĄCE ZABEZPIECZENIE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 Podmioty spoza sektora finansów publicznych składają inne
dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków finansowych na
realizację projektu w zależności od zadeklarowanego źródła ich
pochodzenia (np. promesa uzyskania kredytu, zaświadczenie z banku
o posiadanych środkach, umowa pożyczki, itd.).

KOP może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów
potwierdzających zabezpieczenie środków (innych rodzajowo) do
sporządzania których dany podmiot jest zobowiązany przepisami prawa
lub wynika to z zadeklarowanego przez wnioskodawcę źródła
pochodzenia środków.



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 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFRR

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie w sprawie
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
W oświadczeniu wnioskodawca wyraża zgodę na pomniejszenie
wydatków kwalifikowanych zgodnie z regulacjami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200 z późn. zm.).



14. OŚWIADCZENIE O BRAKU WSPÓŁFINANSOWANIA (FINANSOWANIA) 
PROJEKTU Z INNYCH WSPÓLNOTOWYCH ORAZ KRAJOWYCH 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W ramach RPO WP niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub
częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych –
wspólnotowych lub krajowych – tzw. zakaz podwójnego finansowania.

W związku z powyższym należy dostarczyć oświadczenie o braku
współfinansowania (finansowania) projektu lub jego części z innych
środków publicznych krajowych i UE.

W przypadku realizowania projektu w ramach partnerstwa załącznik
przedstawiają wszystkie podmioty tworzące partnerstwo.



15. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczenie składane jest przez przedsiębiorstwo w którym oświadcza
się 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.).

Załącznika nie składają podmioty należące do sektora finansów
publicznych.



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

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. UMOWA PARTNERSTWA
W przypadku projektów realizowanych przez klika podmiotów należy
dostarczyć umowę zawartą pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Umowa ta winna zawierać w szczególności informacje na temat:
• przedmiotu porozumienia lub umowy,
• praw i obowiązków stron,
• zakresu i formy udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
• partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych

partnerów projektu,
• sposobu przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów

ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający
określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

• sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania
się stron z porozumienia lub umowy.



17. UMOWA PARTNERSTWA

Ważne jest, aby wszyscy partnerzy zaangażowani w realizację projektu
załączyli dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego
wkładu w realizację projektu.



18. STRATEGIA MOF

Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć kopię aktualnej Strategii MOF
(wraz z kopią uchwał/uchwały, którymi została przyjęta).



19. INNE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wszystkie inne dokumenty wymagane
przepisami prawa lub mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego
projektu oraz potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych
jakościowych.



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


