
Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

1. 

Studium wykonalności  
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze 
zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:  

 Studium wykonalności (część opisową) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 
Wersja papierowa i elektroniczna powinna być tożsama. 

 Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły, 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 (część opisową) 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) 

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) 
Należy zwrócić uwagę na zapisy kryterium wyboru projektów: A.3. Gotowość techniczna 
projektu do realizacji: 

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla całości inwestycji 
(wszystkich kontraktów związanych z budową lub robotami budowlanymi): 

1. zostało uzyskane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji1 (jeżeli przedmiotem projektu jest budowa 
wymagająca uzyskania takiej decyzji), 

2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające dokonania 
zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do ww. zgłoszenia (wnioskodawca zobowiązany jest  
przedłożyć  informację  od  właściwego  organu,  że  ww. organ nie wniósł sprzeciwu). 

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) 

10. Porozumienie/umowa partnerska (jeśli dotyczy) 

11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (jeśli dotyczy) 

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 (jeśli 
dotyczy) lub  

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

                                                           
1 Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania. 



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez 
przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (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. 

 

Informacja nt. mechanizmu monitorowania i wycofania (jeśli dotyczy) zgodnie z zapisami 
podrozdziału 5.2. Regulaminu konkursu oraz kryterium wyboru projektów B.5.  
W przypadku, gdy ww. mechanizm nie dotyczy projektu lub zostanie przedstawiony w sekcji C.4 
wniosku lub w Studium wykonalności, wówczas nie ma konieczności składania dodatkowego 
załącznika do wniosku. 

 
Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem wniosku o 
dofinansowanie projektu przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków (jeśli dotyczy), 
zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
lub rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację, zgodnie z kryterium wyboru 
projektu C.1.2. – wraz z załącznikiem graficznym - mapą, na której oznaczono obszar i granice 
aglomeracji (jeśli dotyczy). 
Zgodnie z informacją wskazaną w podrozdziale 5.2. Regulaminu konkursu, we  wniosku w sekcji 
C.4. należy podać link dostępu do ww. aktu. W przypadku braku takiego odniesienia należy 
złożyć właściwy załącznik na nośniku elektronicznym oraz oświadczenie, że jest to akt 
obowiązujący. 

 

Gminny/Lokalny Program Rewitalizacji, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.8. (jeśli 
dotyczy) 
Zgodnie z informacją wskazaną w podrozdziale 5.2. Regulaminu konkursu, we  wniosku w sekcji 
C.4. należy podać link dostępu do aktualnego Gminnego/Lokalnego Program Rewitalizacji. W 
przypadku braku takiego odniesienia należy złożyć załącznik na nośniku elektronicznym oraz 
oświadczenie, że jest to dokument obowiązujący na dzień złożenia wniosku. 

 
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego akceptująca założenia projektu  
(tylko w przypadku projektów przygotowywanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa). 

 

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. 

 


