
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17  

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

 

1. 

1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w następujący sposób:  
 Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa  

i elektroniczna powinna być tożsama. 

 Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły, dotyczące 
sporządzonej analizy finansowej i ekonomicznej wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków.  
W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: 
Studium wykonalności oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik. 

2.1. Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy) 

2.2. Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ  

2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli 
dotyczy) 

2.4. Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy) 

3.  

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy):  

3.1. Decyzja o warunkach zabudowy,  

3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4.  

Zezwolenie na inwestycję (jeśli dotyczy) 
Wszelkie wymagane prawem ostateczne decyzje administracyjne1 należy dołączyć najpóźniej  
w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania od instytucji organizującej konkurs informacji o wyborze 
danego projektu do dofinansowania.   

5.  Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu 

6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu 

7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy 

8. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeśli dotyczy) 

9. Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 

11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  

12. 
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 lub 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

13. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis (jeśli dotyczy) 

                                                           
1 W przypadku zgłoszenia budowy wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu ze strony 
właściwego organu architektoniczno-budowlanego.  



14. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w szczególności: 

 Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa 

 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej 

 
Szczegółowy opis mechanizmu wycofania (jeśli dotyczy). 

W przypadku, gdy ww. mechanizm zostanie przedstawiony w Studium wykonalności, wówczas 
nie ma konieczności składania dodatkowego załącznika. 

 Pozytywna opinia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z kryterium wyboru 
projektów C.1.1 

 Agenda Badawcza, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.3 

 
Oświadczenie wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym działalności gospodarczej  
i niegospodarczej w przypadku infrastruktury badawczej służącej do prowadzenia zarówno 
działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.4 

 

Podpisana/e umowa/y na realizację badań lub komercyjne wykorzystanie infrastruktury 
powstałej w ramach projektu z przedsiębiorcami będącymi członkami konsorcjum  
lub w przypadku, gdy przedsiębiorcy, którzy będą komercyjnie korzystać z infrastruktury 
powstałej w ramach projektu lub, na rzecz których realizowane będą badania z wykorzystaniem 
infrastruktury powstałej w ramach projektu, nie będą członkami konsorcjum należy przedstawić 
przynajmniej list intencyjny dot. współpracy w tym zakresie, zgodnie z kryterium wyboru 
projektów C.1.7  

 
Analiza popytu, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.8 
W przypadku, gdy Analiza popytu zostanie przedstawiona w Studium wykonalności, wówczas 
nie ma konieczności składania dodatkowego załącznika 

 
Regulamin lub projekt regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej sfinansowanej w 
ramach projektu, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.9 

 

Podpisana umowa zezwalająca innemu podmiotowi na korzystanie z know-how lub licencji lub 
wynalazku (produkcję, modyfikację, udoskonalenie, sprzedaż) lub wykazanie, że wnioskodawca 
uruchomił produkcję we własnym zakresie (jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium wyboru 
projektów C.2.1 

 
Zgłoszenie do właściwego urzędu wynalazku, wzoru przemysłowego i wzorów użytkowych  
w okresie ostatnich 3 lat, (jeśli dotyczy) zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.1 

 
Oświadczenie o dysponowaniu nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowo-
badawczą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
(jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.1 

 

UWAGA! 

Podczas przygotowywania załączników prosimy o zachowanie ich numeracji zgodnej z powyższą listą, 

tożsamą z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

 


