
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16  

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

 

1. 
Biznes Plan (załącznik należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - na 
nośniku elektronicznym 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.  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy (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  

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 

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

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



 Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych/wydatków w ramach projektu  

 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej 

 

- Zamówienie/ umowę dotyczące/ą zlecenia wykonania prac B+R wraz z protokołem odbioru, 

fakturą i potwierdzeniem dokonania płatności (z wyłączeniem faktur od firm powiązanych 

osobowo lub kapitałowo), (w przypadku badań zleconych); 

- Raport z badania oraz zestawienie poniesionych kosztów, które ma odzwierciedlenie w jego  

systemie księgowym. Jeśli wnioskodawca składa formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności 

badawczej i rozwojowej (B+R)” do Głównego Urzędu Statystycznego wówczas załączenie go do 

wniosku o dofinansowanie projektu zwalnia wnioskodawcę z przedstawienia zestawienia 

kosztów poniesionych na badania, (w przypadku badań własnych); 

 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. 


