
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 

 

Lista załączników do wniosku preselekcyjnego: 

 

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar, na którym będzie 
realizowany projekt/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
obszar, na którym będzie realizowany projekt - zgodnie z kryterium wyboru projektów P.3. 

2. 
Dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości będącej przedmiotem projektu 
lub umowa przedwstępna nabycia nieruchomości będącej przedmiotem projektu – zgodnie z 
kryterium wyboru projektów P.3. 

3. 

Uchwała Rady Gminy lub oświadczenie wnioskodawcy, że samorząd lokalny, na terenie którego 
będzie zlokalizowana inwestycja, obejmie przedmiotowy obszar zwolnieniem z podatku od 
nieruchomości lub obniżeniem stawki podatku od nieruchomości najpóźniej do momentu 
zakończenia realizacji projektu – zgodnie z kryterium wyboru projektów P.6. 

 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

 

1. 
Studium wykonalności (załącznik należy złożyć w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej - w Generatorze wniosków o dofinansowanie zgodnie z Rozdziałem 4 Regulaminu 
konkursu) 

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) 

2.5 Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew  
i krzewów (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) 

5. Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu (jeśli dotyczy) 

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) 

10.1 Porozumienie/umowa partnerska (jeśli dotyczy) 

10.2 Oświadczenie partnera projektu (jeśli dotyczy) 

11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (jeśli dotyczy) 

12. 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy) 

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

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

 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej 

 

Gminny/Lokalny Program Rewitalizacji zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.3. 
Dokument wymagany jest do złożenia wyłącznie w wersji elektronicznej - na nośniku 
elektronicznym. Ponadto należy złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest to dokument 
obowiązujący. 

 


