
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 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia

Typ projektu – Bony na innowacje



Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie:

1.   Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie.

2.   Dokument rejestrowy wnioskodawcy.

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

4.   Kopia deklaracji PIT/CIT za trzy ostatnie lata obrotowe.

5.   Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza.

6.   Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo.

7.   Dokumenty  potwierdzające  otrzymanie  pomocy  publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków   
kwalifikowanych, na które wnioskodawca ubiega się o wsparcie i zaświadczenia o udzielonej pomocy de 

minimis (jeśli dotyczy).

8.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

9.   Oświadczenie o nieprowadzeniu współpracy z jednostką naukową. 

10. Oświadczenie o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata  
2014  – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

11. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa.

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



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.



Załącznik nr 1 

Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego
dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) umożliwia wnioskodawcy
kompleksowe przygotowanie informacji o wpływie projektu na środowisko.

Wnioskodawca   ubiegający   się o dofinansowanie projektu dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu załącznik 
wypełniony i podpisany zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza. 



Załącznik nr 2 

Dokument rejestrowy wnioskodawcy

Należy przedłożyć dokument potwierdzający stan prawny i zasady reprezentacji wnioskodawcy, 
tj.:
- wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji 
w KRS) – dostępny na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl; 

- wpis do 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. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W 
przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię 
umowy spółki.



Załącznik nr 3

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

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

Dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentu nadającego numer NIP, potwierdzonego ,,za zgodność
z oryginałem’’ na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. W przypadku przedsiębiorstw nie będących spółką
cywilną, na liście załączników należy zaznaczyć „Nie dotyczy”.



Załącznik nr 4 

Kopia deklaracji PIT/CIT za trzy ostatnie lata obrotowe

Należy załączyć kopię deklaracji PIT lub CIT w zależności od rodzaju opodatkowania i 
sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczyć trzech 
ostatnich zamkniętych lat obrotowych
(w przypadku krótszego okresu działalności, dokumenty za ostatni zamknięty okres). 

Kopie załączników powinny być potwierdzone na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Każdy wnioskodawca może załączyć dodatkowo inne dokumenty przedstawiające wiarygodną sytuację finansową
przedsiębiorcy pod kątem jego zdolności finansowej do realizacji projektu.

Uwaga: O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12
m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług.



Załącznik nr 5

Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia załącznika opisującego jego sytuację oraz 
prognozę  finansową. 

Część finansową wypełnia każdy wnioskodawca niezależnie od wybranej formy 
opodatkowania.

Należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch poprzednich lat obrotowych, okresu 
bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech lat od 
momentu jego zakończenia.

Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego 
przedsiębiorstwa oraz branży w której ono funkcjonuje.



Załącznik nr 6

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże 
przedsiębiorstwo

Oświadczenie służy ustaleniu czy przedsiębiorstwo wnioskodawcy zalicza się do kategorii mikro-,
małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie
w sprawie włączeń blokowych) (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

W tym celu wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności wypełnić część A oświadczenia
służącą ustaleniu powiązań z innymi podmiotami, a co za tym idzie ustaleniu czy Wnioskodawca
jest przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym.
W części B oświadczenia wnioskodawca ujmuje swoje 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kryterium dopuszczające specyficzne:
nr 2 – Status przedsiębiorstwa



Załącznik nr 7

Dokumenty  potwierdzające  otrzymanie  pomocy  publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków 
kwalifikowanych, na które wnioskodawca ubiega się o wsparcie 
i zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

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

kalendarzowych; 
- otrzymanie wszelkiej pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w odniesieniu do tych samych 

wydatków kwalifikowanych, na które wnioskodawca ubiega się o wsparcie. 

W ramach RPO WP niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy 
ze środków publicznych unijnych lub krajowych – tzw. zakaz podwójnego finansowania. W przypadku 
braku otrzymania przez wnioskodawcę pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w odniesieniu do 
tych samych wydatków kwalifikowanych, wnioskodawca przedstawia stosowne oświadczenie wg 
załączonego wzoru. 
Zaświadczenie o pomocy de minimis powinno być zgodne ze wzorem określonym 
w Załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń 
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354 z 
późn. zm.).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzyskał pomocy de minimis lub pomocy publicznej 
(z unijnych lub krajowych środków publicznych) na wydatki objęte projektem, na liście załączników E.1 
wniosku o dofinansowanie należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.



Załącznik nr 8 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć formularz, który stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). Szczegółowe
informacje dotyczące uzupełnienia „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” zostały
zawarte w instrukcji do tego formularza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kryteria dopuszczające standardowe: 
nr 2  - Kwalifikowalność wnioskodawcy
nr 5 - Zgodność z art. 65 ust.6. i art.125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Uwaga: do wniosku należy dołączyć wydrukowany formularz bez Instrukcji wypełniania formularza.
W polach, które nie mają zastosowania do wnioskodawcy należy wpisać „Nie dotyczy”.
Uzupełniony formularz należy wydrukować i podpisać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu.



Załącznik nr 9

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryterium dopuszczające specyficzne:

nr 3 – Współpraca z jednostką naukową



Załącznik nr 10

Oświadczenie o 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.

W Strategii tej wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje województwa:
inteligentne specjalizacje wiodące – lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia
inteligentna specjalizacja wspomagająca – informacja i telekomunikacja (ICT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryterium dopuszczające specyficzne:

nr 1 - Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją



Załącznik nr 11

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Wnioskodawca oświadcza, czy informacje zawarte w złożonym wniosku o dofinansowanie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 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.).



Załącznik nr 12

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

W przypadku kiedy wniosek nie może zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji
wnioskodawcy należy wypełnić załącznik wskazując osobę/osoby, które w imieniu wnioskodawcy będą
uprawnione do podpisania, parafowania wniosku o dofinansowanie. 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 3 a, 35-010 Rzeszów 

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

Dziękuję Państwu za uwagę


