
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16  

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

1. Studium wykonalności (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) 

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) 

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 

 
Wyciąg z księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej (nie starszy niż 3 miesiące na dzień 
złożenia wniosku), 

 

Aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) na usługi zgodne   
z przedmiotem projektu oraz w przypadku, gdy projekt dotyczy poszerzenia działalności 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą , należy dołączyć oświadczenie, że nowe usługi 
świadczone będą w ramach kontraktu z NFZ, bądź umowy podpisanej z innym podmiotem 
posiadającym kontrakt z NFZ. 

 
Oświadczenie, że przez okres trwałości projektu zostanie zachowana ciągłość świadczenia usług 
w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizacji projektu. 

 Gminny/Lokalny Program Rewitalizacji, zgodnie z kryterium wyboru projektu C.2.8 

 

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. 


