
Załącznik  do Zasad składania i wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym (Regulamin) 

 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

5 Specyfikacja zadań w ramach projektu 

6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu 

7 
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (zgodnie z Instrukcją 
wypełniania załączników:  PIT/CIT, bilans, rachunek przepływów pieniężnych. 

8 
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeśli dotyczy). W przypadku gdy VAT stanowi 
dla Wnioskodawcy wydatek niekwalifikowalny ww. oświadczenie nie jest wymagane. 

9. Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 

10. Porozumienie/umowa partnerska (jeśli dotyczy) 

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

 

a) Oświadczenie, że wybór grantobiorców (przedsiębiorców) uprawnionych do otrzymania 

wsparcia w postaci grantu zostanie przeprowadzony zgodnie z „Kryteriami wyboru 

przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania grantu na pokrycie kosztów wsparcia 

utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i 

małych przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2014-2020” stanowiącymi załącznik nr 1 

do niniejszych kryteriów, 

b) Oświadczenie, że wysokość i sposób wyliczenia wysokości wsparcia udzielanego 

grantobiorcom (przedsiębiorcom) jak również rozliczenie tego wsparcia będą zgodne z 

„Metodologią wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia 

utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020” 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszych kryteriów.1 

c) Opis mechanizmu zapewniającego nie wystąpienie pomocy publicznej na poziomie 
beneficjenta, tj. wnioskodawcy, zgodnie z kryterium wyboru projektów B.3. Zgodność z 
prawem pomocy publicznej/pomocy de minimis. 

 

W przypadku, gdy ww. opis mechanizmu zostanie przedstawiony w sekcji C.4 wniosku wówczas 

nie ma konieczności składania dodatkowego załącznika do wniosku. 

 

 

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 

 
1 Przy czym wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie może przekroczyć 50.000 zł dla jednego grantobiorcy zgodnie z kryterium 

A.6 załącznika nr 1 do niniejszych kryteriów. 



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


