
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17  

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

 

1. 

1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w następujący sposób:  
• Biznes Plan w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i 

elektroniczna powinna być tożsama. 

• Arkusze obliczeniowe do Biznes Planu, zawierające aktywne formuły, dotyczące sporządzonej 
analizy finansowej i ekonomicznej 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: 
Biznes Plan 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) 

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 

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) 

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 wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej. 

 Agenda Badawcza, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.2 

 

Umowa/y zezwalająca/e innemu podmiotowi na korzystanie z wynalazku (produkcję, 
modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż) jeśli nie wykazano w Biznes Planie, że wnioskodawca 
uruchomił produkcję we własnym zakresie (jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium wyboru 
projektów C.2.1 

 
Umowy o współpracy/umowy zlecenia/umowy o dzieło (jeśli dotyczy), zgodnie  
z kryterium wyboru projektów C.2.6 

 

Oświadczenie wnioskodawcy, że na dzień 30.09.2016 r. prowadził księgę przychodów  
i rozchodów lub prowadził księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób 
umożliwiający wyodrębnienie w nich kosztów działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z 
kryterium wyboru projektów C.1.4 

 


