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Wstęp 
 
Zamierzając skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w konkursie 

przeznaczonym na wsparcie przygotowawcze mające na celu opracowanie Lokalnych Strategii 

rozwoju (LSR) należy wypełnić Wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze 

współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 oraz dołączyć wymagane załączniki.  

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze należy zapoznać się 

z instrukcją wypełniania tegoż wniosku, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Regulaminem 

konkursu oraz odpowiednimi aktami prawnymi i wytycznymi, do których odnosi się dokumentacja 

konkursowa w tymże konkursie. 

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Wnioskodawcom wypełnienia wniosku o przyznanie 

pomocy na wsparcie przygotowawcze.  
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Sposób wypełnienia wniosku 

 
Instrukcja określa sposób złożenia wniosku w formacie „xls” (Microsoft Excel).  

Wniosek należy wypełnić poprzez wypełnienie zaznaczonych na biało odpowiednich pól lub 

zaznaczenie odpowiednich check box’ów. Pola „wyszarzone” Wnioskodawcy nie dotyczą. 

Ze względu na charakterystykę projektu IZ RPO WK-P postanowiła ułatwić Wnioskodawcom 

wypełnienie wniosku poprzez uzupełnienie niektórych pól lub umożliwienie automatycznego 

wyliczenia poszczególnych wartości na podstawie wpisanych przez Wnioskodawcę danych. 

W przypadku konieczności dodania dodatkowej liczby wierszy, prosimy powielić odpowiednie pola 

określone w poniższej instrukcji, w sposób nie powodujący modyfikacji wzoru wniosku. 

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować (każdą sekcję), podpisać w określony dla konkursu 

sposób oraz umieścić wersję elektroniczną wniosku w formacie „xls” (Microsoft Excel) na płycie 

CD/DVD i następnie dostarczyć pod wskazany w ogłoszeniu o konkursie adres. Wniosek należy 

dostarczyć w dwóch egzemplarzach. 

 

 
Sekcja 0. Identyfikacja projektu 

 

1. Numer naboru – dane wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek. 

2. Program operacyjny – „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  na lata 2014-2020”. 

3. Oś priorytetowa – „11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” 

4. Działanie – „11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. 

5. Poddziałanie – nie dotyczy. 

6. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony – „Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego”. 

7. Rodzaj projektu – należy zaznaczyć: Tryb konkursowy. 

8. Tytuł projektu – należy wpisać tytuł projektu zgodnie z propozycją, uzupełniając  

o odpowiednie dane: „Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez (nazwa 

Wnioskodawcy) na obszarze miasta (nazwa miasta)”. 

 

 

Sekcja A. Informacje o Wnioskodawcy (Beneficjencie) 

 

A.1. Dane Wnioskodawcy (Beneficjenta) 

 

1. NIP - należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej Wnioskodawcy w formacie  

10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi, nadany  

w urzędzie skarbowym. 

2. REGON - należy wpisać numer REGON Wnioskodawcy, nie stosując myślników, spacji, ani 

innych znaków pomiędzy cyframi. 

3. Nazwa - należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy. Wnioskodawca (po wybraniu projektu 

do dofinansowania - beneficjent) to podmiot, który jest stroną umowy zawieranej z Instytucją 

Zarządzającą RPO WK-P (IZ RPO) o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Beneficjent jest m.in. odpowiedzialny za 

realizację projektu oraz dokonywanie rozliczeń z IZ RPO. Nazwa ta powinna być identyczna 

na wszystkich złożonych dokumentach. 

4. Forma prawna – należy wybrać z listy rozwijanej w zależności od formy prawnej 

Wnioskodawcy. 

5. Forma własności – należy wybrać z listy rozwijanej w zależności od formy własności 

Wnioskodawcy. 
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6. Status przedsiębiorstwa – należy zaznaczyć: Nie dotyczy. 

7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego – należy podać nazwę i numer dokumentu 

rejestrowego (KRS).  

8. PKD – należy zaznaczyć: Nie dotyczy. 

9. Adres – należy podać adres siedziby Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem ujawnionym w KRS 

oraz inne dane teleadresowe Wnioskodawcy, przy czym numery telefonu/faksu należy 

podawać wraz z numerem kierunkowym. 

 

Nazwa i dane adresowe Wnioskodawcy wpisane we wniosku muszą być zgodne ze stanem 

faktycznym i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego. 

 

A.2. Dane Wnioskodawcy (beneficjenta) do korespondencji - należy wypełnić w sytuacji, gdy 

adres do korespondencji jest inny niż wskazany w sekcji A.1. pkt. 9. W przypadku podania adresu  

w tej sekcji, wszelka korespondencja będzie przesyłana wyłącznie na ten adres. W przypadku, gdy 

adres do korespondencji nie różni się od adresu wskazanego w sekcji A.1. pkt. 9 należy zaznaczyć: 

Nie dotyczy. 

 

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy o przyznanie pomocy 

1. Imię/Imiona i nazwisko – należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej do 

podpisania wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

 

2. Stanowisko – należy wpisać zajmowane stanowisko przez osobę upoważnioną do podpisania 

wniosku o o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

Dane należy podać, zgodnie ze stanem ujawnionym w KRS. 

 

Osoba/osoby te powinny być co do zasady tożsame z osobą/osobami, które są prawnie upoważnione 

do reprezentowania wnioskodawcy lub zostały zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do 

złożenia podpisu na umowie o dofinansowanie projektu.  

 

W przypadku większej liczby upoważnionych osób, pola należy powielić. 

 

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie projektu – należy wpisać dane 

teleadresowe osoby wyznaczonej przez Wnioskodawcę do kontaktów w sprawach związanych  

z ubieganiem się o pomoc na wsparcie przygotowawcze, przy czym numery telefonu/faksu należy 

podawać wraz z numerem kierunkowym. Osoba wyznaczona do kontaktu powinna posiadać możliwie 

pełną wiedzę na temat składanego wniosku. 

 

A.5. Podmiot realizujący projekt - nie dotyczy. 

 

A.6. Partnerzy projektu 

 

W przypadku, gdy w projekcie nie występują Partnerzy należy zaznaczyć: NIE. Jeśli projekt jest 

realizowany w partnerstwie należy zaznaczyć TAK oraz wymienić Partnerów i podać ich dane 

wypełniając poniższe pola. 

 

1. NIP - należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej Partnera projektu w formacie  

10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi, nadany  

w urzędzie skarbowym 

2. REGON - należy wpisać numer REGON Partnera projektu, nie stosując myślników, spacji, 

ani innych znaków pomiędzy cyframi. 

3. Nazwa - należy wpisać pełną nazwę Partnera projektu. 

4. Forma prawna – należy wybrać z listy rozwijanej w zależności od formy prawnej Partnera 

projektu. 
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5. Forma własności - należy wybrać z listy rozwijanej w zależności od formy własności 

Partnera projektu. 

6. Status przedsiębiorstwa – należy zaznaczyć: Nie dotyczy.  

7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego – należy zaznaczyć: Nie dotyczy.. 

8. PKD -  należy zaznaczyć: Nie dotyczy. 

9. Adres – należy podać adres siedziby Partnera projektu, zgodnie ze stanem ujawnionym  

w dokumencie rejestrowym oraz inne dane teleadresowe Partnera projektu, przy czym numery 

telefonu/faksu należy podawać wraz z numerem kierunkowym. 

10. Dane osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu Partnera –  

 Imię/Imiona i nazwisko – należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby/osób 

upoważnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu Partnera. 

 Stanowisko – należy wpisać zajmowane stanowisko przez osoby/osób upoważnionej/ych 

do składania oświadczeń w imieniu Partnera. 

W przypadku większej liczby upoważnionych osób, pola należy powielić. 

11. Symbol partnera – należy nadać partnerami kolejny symbol (P1, P2, itd.), który następnie 

należy przypisać do zadania lub wydatku, realizowanego przez partnera i określonego w sekcji 

C.4.B i E.1.A. 

 
Nazwa i dane adresowe Partnerów wpisane we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym  

i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego. 

 

W przypadku większej liczby Partnerów, tabelę należy powielić. 

 

A.6.A. Identyfikacja członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy  

z Wnioskodawcą – należy wskazać przedstawiciela władz publicznych oraz przedstawicieli lokalnych 

partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców (maksymalnie do  

5 z każdego sektora). Należy wskazać nazwę/imię nazwisko ww. przedstawiciela. Dokumenty 

potwierdzające członkostwo lub zobowiązanie do współpracy wymienionych przedstawicieli stanowić 

będą załącznik do wniosku. 

Przedstawicielem władz publicznych będzie zawsze miasto (gmina), dla obszarze którego planuje się 

przygotować Lokalną Strategię Rozwoju. 

 

 

Sekcja B. Ogólne informacje o projekcie 

 

B.1. Klasyfikacja projektu 

B.1.A. Klasyfikacja podstawowa 

 

1. Zakres interwencji dominujący – „114 Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. 

2. Zakres interwencji uzupełniający - „Nie dotyczy”. 

3. Temat uzupełniający - „02 Innowacje społeczne”. 

4. Forma finansowania – „01 Dotacja bezzwrotna”. 

5. Rodzaj działalności gospodarczej – należy wybrać z listy rozwijanej w zależności od 

rodzaju działalności gospodarczej. 

 

Wskazane powyżej informacje podawane są w oparciu o Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

Nr 184/2014 z 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
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Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych 

między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych 

dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” ((Dz. Urz. UE L 577  

z 27.02.2014, str. 7) 

 

6. Instrumenty finansowe – należy zaznaczyć: NIE. 

7. Projekt zintegrowany - należy zaznaczyć: NIE. 

8. Pomoc publiczna - należy zaznaczyć: NIE. 

9. Pomoc de minimis - należy zaznaczyć: NIE. 

 

B.1.B Klasyfikacja szczegółowa 

 

1. Typ projektu - „Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie  

i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LSR) w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. 

mieszkańców” 

2. Okres realizacji projektu – pole „od” – należy wpisać datę podjęcia pierwszych działań  

w zakresie przedmiotowego projektu, związanych z zadaniami wymienionymi w sekcji C.4.B. 

Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 r.; pole „do” – prosimy określić datę 

zakończenia projektu na 30.06.2016 r.  

3. Miejsce realizacji projektu – należy określić miejsce realizacji projektu w podziale na 

województwo, powiat, gminę, dzielnicę/osiedle, liczbę mieszkańców. W pozycji „powiat” 

należy dokonać wyboru z listy rozwijanej. 

W przypadku gdy miejsce realizacji projektu nie obejmuje całej dzielnicy/osiedla należy to 

uzasadnić. 

W polu „Dzielnica/osiedle” można wymienić również jednostki urbanistyczne wydzielone na 

danym terenie zgodnie z obowiązującymi na tym terenie przepisami. W takim wypadku  

w dalszych częściach wniosku należy się odnosić do tak określonego podziału. 

 

Liczba mieszkańców dotyczy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze 

objętym LSR na dzień 31 grudnia 2013 r. 

4. Typ obszaru realizacji – należy wybrać z listy rozwijanej. 

5. Projekt uproszczony 

Projekt będzie rozliczany w formie ryczałtu, w związku z czym pola należy wypełnić w poniższy 

sposób. 

             - kwoty ryczałtowe – należy zaznaczyć: TAK. 

             - jednostkowe – należy zaznaczyć: NIE. 

 

B.2. Komplementarność projektu – nie dotyczy 

 

B.2.B – Projekt zintegrowany – nie dotyczy. 

 

B.3 Krótki opis projektu – należy w zwięzły sposób opisać cel projektu i uzasadnienie jego 

realizacji, biorąc pod uwagę istniejący na danym obszarze stan, a następnie zasadność realizacji pod 

tym kątem Lokalnej Strategii Rozwoju. Należy w tym względzie wziąć pod uwagę istniejący stan 

związany m.in. z problemami społecznymi, tj. w obszarze, który może zostać objęty zakresem 

wsparcia w ramach Działania 11.1. Należy również w zwięzły sposób opisać planowany sposób 

realizacji projektu z uwzględnieniem realizowanych w ramach niego zadań oraz planowany efekty, 

które zamierza się osiągnąć poprzez realizację zarówno projektu, jak i następnie Lokalnej Strategii 

Rozwoju. (maksymalnie 1500 znaków) 
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Sekcja C. Charakterystyka projektu. 

 

C.1. Grupa docelowa – „Grupą docelową w przypadku projektu skierowanego na wsparcie 

przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu 

przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), są 

organizacje pozarządowe”. 

 

C.2. Osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem – nie dotyczy 

 

C.3. Cel i wskaźniki –  

Cel szczegółowy RPO – tożsamy jest z celem Działania 11.1 – „Wzrost aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju”.  

 

Wskaźniki produktu i rezultatu służą ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu i ich 

rezultatów. W ramach ubiegania się o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze dostępne  

i obligatoryjne są następujące wskaźniki:  

Wskaźnik rezultatu – „Liczba opracowanych LSR” 

Wskaźnik produktu – „Liczba spotkań ze społecznością lokalną w trakcie przygotowywania LSR” 

Wartość docelowa wskaźnika – należy wskazać wartość docelową wskaźnika, która zostanie 

osiągnięta w wyniku realizacji projektu. 

„Liczba opracowanych LSR” – liczba ta powinna wynosić 1. 

„Liczba spotkań ze społecznością lokalną w trakcie przygotowywania LSR” – należy określić liczbę 

spotkań. Powinna ona wynikać z liczby spotkań określonych w Załączniku nr 7 Plan włączenia 

społeczności lokalnej w harmonogramie spotkań (pkt. 5.2). 

 

Źródło danych do pomiaru wskaźnika/sposób pomiaru wskaźnika – należy zawrzeć informacje 

dotyczące dokumentów na podstawie, których będzie dokonywany pomiar oraz moment pomiaru. 

W przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba opracowanych LSR” źródłem danych będzie dokumentacja 

projektowa złożona w konkursie na wybór LSR. 

 

C.4.A. Rekrutacja - nie dotyczy. 

 

C.4.B. Zadania merytoryczne –  

Nazwa zadania – w tym miejscu należy wpisać nazwę zadania. W przypadku ubiegania się o pomoc 

na wsparcie przygotowawcze podstawowymi zadaniami będą m.in.: zatrudnienie pracowników, 

pozostałe koszty funkcjonowania biura (w tym działania związane z włączeniem społeczeństwa  

w przygotowanie LSR), przeprowadzenie konsultacji społecznych, ekspertyzy i analizy. W przypadku, 

gdy dane zadanie będzie realizowane przez Partnera, należy to zaznaczyć przypisując temu zadaniu 

przypisać symbol określony w sekcji A.6.  

Należy również określić, które zadania należy zakwalifikować jako zadania merytoryczne, zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej nie mogą co do zasady stanowić więcej 

niż 30% wartości projektu. 
 

Szczegółowy opis zadania – należy podać cel zadania oraz zwięźle opisać planowane działania, które 

zamierza się realizować w ramach zadania. 

 

Koszt zadania – należy podać szacunkowy koszt zadania uwzględniający wnioskowane 

dofinansowanie oraz wkład własny (uwzględniający również koszty ujęte w sekcji E.2 jako wkład 

niepieniężny). 
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Koszty należy ująć zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

UWAGA! 

Podane kwoty powinny stanowić koszty kwalifikowalne. W przypadku możliwości odzyskania przez 

Wnioskodawcę podatku VAT kwoty tej nie należy uwzględniać w kosztach zadania. 

 

W przypadku większej liczby zadań, pola należy powielić. 

 

C.4.C. Zarządzanie projektem – nie dotyczy. 

 

C.4.D. Harmonogram projektu – nie dotyczy. 

 

C.4.E. Kwoty ryczałtowe – „Projekt rozliczany będzie za pomocą kwot ryczałtowych, zgodnie  

z zasadami konkursu”. 

 

C.5. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i partnera/ów – nie dotyczy. 

 

C.5.A. Doświadczenie – nie dotyczy. 

 

C.5.B. Potencjał finansowy – nie dotyczy. 

 

C.5.C. Potencjał kadrowy/merytoryczny – nie dotyczy. 

 

C.5.D. Potencjał techniczny – nie dotyczy.  

 

 

Sekcja D. Uzasadnienie spełnienia wybranych kryteriów 

 

D.1.A. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)- 

„W związku z charakterem realizowanego wsparcia polegającym wyłącznie na udzieleniu wsparcia 

przygotowawczego, mającego na celu opracowanie LSR, projekt stanowi wyjątek nr 2 od standardu 

minimum (zamknięta rekrutacja)”. 

 

D.1.B. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami – Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że działania realizowane  

w ramach projektu powinny być zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji określonymi  

w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. W przypadku przedmiotowego projektu proponuje się we wniosku 

zawrzeć informację (stosować w trakcie realizacji projektu), że zadania realizowane w ramach 

projektu nie będą realizowane w sposób naruszający ww. zasadę. Należy np. opisać w jaki sposób 

zapewniona zostanie dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych w przypadku 

działalności biura czy organizowanych spotkań. 

 

D.2 Uzasadnienie dla spełnienia kryteriów dostępu – należy uzasadnić spełnienie kryteriów dostępu 

odnosząc się przy tym do treści wniosku oraz dokumentów załączonych do wniosku, 

potwierdzających spełnienie danego kryterium. 

 

D.3 Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów premiujących – nie dotyczy 
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Sekcja E. Budżet 

 

E.1. Budżet szczegółowy w podziale na zadania 
 

E.1.A. Budżet szczegółowy –  

Należy wpisać nazwę zadania zgodnie z punktem C.4.B, a następnie podać wydatki wchodzące  

w skład zadania. W dalszej kolejności dla każdego z wydatków należy określić jednostkę miary, liczbę 

i cenę jednostkową. Kwota „Łącznie” zostanie wyliczona automatycznie na podstawie wskazanej 

liczby i ceny jednostkowej. Kwoty budżetowe są wypełniane w polskich złotych do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Następnie w odniesieniu do każdego z wydatków należy odnieść się, czy zalicza się on do wydatków 

w ramach cross-financingu, środków trwałych oraz wkładu niepieniężnego. Jeśli odpowiedź brzmi 

„tak”, należy zaznaczyć odpowiednie pole (check box).  

Wydatki oraz ich kwalifikację należy określić zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

W przypadku większej liczby zadań i wydatków, pola należy powielić. 

 

E.1.B. Uzasadnienie –  

 

Uzasadnienie dla cross-financingu – należy uzasadnić konieczność sfinansowania zakupu 

nieruchomości, infrastruktury czy dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-

wykończeniowe) budynków i pomieszczeń dla realizacji konkretnych zadań merytorycznych 

w ramach projektu. Ponadto należy uzasadnić, dlaczego bez poniesienia przedmiotowych 

wydatków realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku  

z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. Uzasadnienie musi odnosić się do każdego wydatku, dla którego  

w sekcji E.1.A określono, że jest ponoszony w ramach cross-financingu. 

 

Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania – należy 

uzasadnić konieczność sfinansowania danego środka trwałego dla realizacji konkretnych 

zadań merytorycznych w ramach projektu. W tym kontekście uzasadnienie dla środka 

trwałego powinno uwzględniać odniesienie do posiadanych już przez wnioskodawcę oraz 

zakupionych w ramach innych projektów środków trwałych. Ponadto należy uzasadnić 

niezbędność zakupu/wynajmu/leasingu/amortyzacji lub innej metody pozyskania do projektu 

środka trwałego o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł netto, w tym należy wykazać, że 

proponowana metoda jest najbardziej efektywna. Uzasadnienie musi odnosić się do każdego 

wydatku, dla którego w sekcji E.1.A określono, że jest ponoszony jako środek trwały. 

 

 

E.2 Budżet ogólny 

 

E.2.A. Kwalifikowalność podatku VAT- należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, odnoszącą się do 

możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT w projekcie oraz uzasadnić odpowiedź 

wraz z podaniem podstawy prawnej. 

 

W przypadku możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT kwoty tej nie należy 

uwzględniać w kosztach. 

 

E.2.B. Podsumowanie budżetu –  
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Koszty ogółem – pole dotyczy wskazania całkowitej wartości projektu w wydatkach 

kwalifikowalnych. Pole to zostanie wyliczone automatycznie jako suma podanych kosztów 

poszczególnych zadań. 

W polach dotyczących zadań należy wskazać nazwy oraz koszty zadań zgodnie z sekcją C.4.B. 

 

Wnioskowane dofinansowanie – należy wskazać kwotę wnioskowanego dofinansowania. 

 

Wkład UE, kwoty ryczałtowe – pola zostaną określone automatycznie na podstawie kwoty podanej  

w polu „Wnioskowane dofinansowanie”. Kwoty we wskazanych polach muszą być równe tej kwocie. 

 

Cross-financing – należy wskazać koszty objęte cross-financing’iem, biorąc pod uwagę informacje 

podane w sekcji E.1.!. Koszty należy ująć zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Wartość w % zostanie wyliczona automatycznie na podstawie wskazanych powyżej kosztów. 

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi dla wsparcia przygotowawczego na opracowanie LSR, maksymalny % 

dofinansowania tego rodzaju projektów nie może wynosić więcej niż 95% wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

UWAGA! 

Podane kwoty powinny stanowić koszty kwalifikowalne. W przypadku możliwości odzyskania przez 

Wnioskodawcę podatku VAT kwoty tej nie należy uwzględniać w kosztach zadania. 

 

E.2.C. Źródła finansowania wkładu własnego –  

Wartość wydatków kwalifikowalnych – należy wskazać kwotę zgodnie z danymi podanymi w tabeli 

E.2.B. 

Wkład własny – należy wskazać wkład własny do projektu. Stanowić on powinien nie mniej niż 5% 

wartości projektu określonej w wydatkach kwalifikowalnych.  

W tabeli wkład własny należy wykazać w rozbiciu na prywatny oraz publiczny (np. wnoszony przez 

jednostkę samorządu terytorialnego) Rozbicia wkładu własnego na pieniężny i niepieniężny należy 

dokonać z zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Wartość w % zostanie wyliczona automatycznie na podstawie wskazanych powyżej kosztów. 

 

E.2.D. Wnioskowane dofinansowanie –kwota wnioskowanego dofinansowania zostanie wyliczona 

automatycznie w rozbiciu na transze: I transza – 70%; II transza – 30% kwoty wnioskowanego 

dofinansowana podanej w sekcji E.2.B w pkt. 2 w polu „Ogółem”. 

 

E.3.Uzasadnienie i metodologia – należy uzasadnić przewidziany w projekcie wkład własny, 

zawierając informację o tym, co Wnioskodawca ujął jako wkład własny, odnosząc się przy tym do 

ujętego we wniosku wkładu własnego i niepieniężnego. 

 

Sekcja F. Oświadczenia 
 

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do 

beneficjenta 

 

Wniosek o przyznanie pomocy, a także załączniki do wniosku powinny być podpisane czytelnie 

(w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do podpisania umowy o przyznanie pomocy (określone w punkcie A.3 wniosku  
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o przyznanie pomocy). Możliwa jest sytuacja, w której osoba upoważniona do składania oświadczeń 

woli w imieniu wnioskodawcy upoważnia inną osobę do podpisywania wniosku o przyznanie pomocy 

w swoim imieniu. W takim przypadku do wniosku o przyznanie pomocy powinno zostać dołączone 

pisemne upoważnienie do podpisywania wniosku wystawione przez osobę/osoby określoną/e  

w punkcie A.3 wniosku o przyznanie pomocy. Pełnomocnictwo/upoważnienie powinno zawierać 

wykaz czynności, do których w ramach wniosku i realizacji projektu dana osoba zostaje upoważniona 

oraz czas, na jaki pełnomocnictwo zostało wydane. 

Prosimy o dokładne przeczytanie treści wszystkich oświadczeń. Ich podpisanie jest obowiązkowe dla 

wszystkich wnioskodawców.  

 

Sekcja G. Załączniki 

 

W odpowiednich polach zaznacz „Tak”, jeśli dany załącznik jest dołączony do wniosku, „Nie” jeśli 

dany załącznik nie jest dołączony lub „Nie dotyczy.” jeśli dołączenie załącznika nie jest wymagane.  

UWAGA! 

Instytucja Zarządzająca RPO w celu dokonania oceny wniosku o przyznanie pomocy w zakresie 

kryteriów wyboru projektów może zażądać w Regulaminie konkursu lub na etapie oceny projektu 

innych dokumentów, niż wskazane na ww. liście załączników. Ponadto, Wnioskodawca powinien 

dołączyć do wniosku inne dokumenty niż wyszczególnione na ww. liście załączników mogące pomóc 

w należytej ocenie przedstawionego wniosku o przyznanie pomocy. 

W przypadku dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy innych dokumentów pola należy powielić 

uzupełniając listę załączników do wniosku o przyznanie pomocy o kolejne pozycje. w ramach 

kategorii „Inne niezbędne dokumenty”. Pola należy odpowiednio ponumerować dodające pozycje 

10.1, 10.2 itd. 

 

Załączniki - oryginały, należy podpisać czytelnie (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana 

jest imienna pieczątka). W obu przypadkach należy podać datę.  

W przypadku dokumentów stanowiących kopie, należy poświadczyć je „za zgodność z oryginałem” 

na pierwszej stronie dokumentu, wskazując numery stron, których potwierdzenie dotyczy wraz  

z podaniem daty poświadczenia oraz należy podpisać czytelnie (w przypadku podpisu nieczytelnego 

wymagana jest imienna pieczątka).  

 

1. Statut Wnioskodawcy (załącznik obowiązkowy) – oryginał lub kopia 

2. Aktualny odpis KRS (załącznik obowiązkowy) – oryginał lub kopia 

Należy dostarczyć odpis KRS wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku. 

3. Dokumenty potwierdzające członkostwo lub zobowiązanie do współpracy (załącznik 

obowiązkowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawicielstwo danego 

sektora (załącznik obowiązkowy jeżeli dokument potwierdzający członkostwo lub 

zobowiązanie do współpracy nie potwierdza sektora, który dany podmiot reprezentuje) – 

kopia 

Dokumenty są składane w celu udokumentowania członkostwa lub zobowiązania do 

współpracy z wnioskodawcą w odniesieniu do członków lub podmiotów, wymienionych  

w sekcji A.6.A. Identyfikacja członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy 

z Wnioskodawcą 

Dokumentem potwierdzającym członkostwo lub zobowiązanie do współpracy jest uchwała 

organu Wnioskodawcy, który posiada w swoich kompetencjach podejmowanie uchwał 

(zgodnie ze statutem LGD) która potwierdzi członkostwo albo współpracę. 
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Innym dokumentem potwierdzającym członkostwo lub zobowiązanie do współpracy,  

w przypadku: 

 Mieszkańców (osób fizycznych) – może być oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze 

objętym LSR albo deklaracja o współpracy (w przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest 

członkiem Wnioskodawcy, a jedynie zobowiązał się do współpracy), 

 Przedsiębiorców – może być odpis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji, 

 Innych organizacji, instytucji itp. – może być potwierdzenie sporządzone zgodnie ze 

statutem danej jednostki, 

 Innych podmiotów będących członkami albo podmiotami Wnioskodawcy 

nieposiadających statutu ani osobowości prawnej może być rekomendacja osób 

wchodzących w skład tego podmiotu, o ile posiada odręczną adnotację Wnioskodawcy, 

która potwierdza przyjęcie przedstawiciela danego sektora jako członka Wnioskodawcy 

lub podmiotu, który zobowiązał się do współpracy z Wnioskodawcą. 

W przypadku gdy powyżej wymieniony dokument nie potwierdza sektora, który dany podmiot 

reprezentuje konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo danego 

sektora.   

4. Uchwała organu gminy będąca podstawą członkostwa lub współpracy (załącznik 

obowiązkowy) – oryginał lub kopia 

Dokumenty są składane w celu udokumentowania członkostwa lub współpracy  

z Wnioskodawcą przez członków należących do sektora publicznego, tj. przedstawicieli władz 

publicznych  wymienionych w sekcji A.6.A. 

5. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) – oryginał lub kopia 

Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej. Musi określać w swojej treści,  

w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany 

i powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza.  

6. Opis spójności obszaru planowanego do wsparcia (załącznik obowiązkowy) – oryginał 

sporządzony na formularzu udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Wyznaczenia obszaru planowanego do wsparcia (objęcia LSR) należy dokonać w sposób 

ukazujący jego spójność terytorialną i problemową. Należy tego dokonać zgodnie  

z metodologią i w sposób określony w przygotowanym przez IZ RPO WK-P dokumencie 

Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-

pomorskim.  

7. Plan włączenia społeczności lokalnej (załącznik obowiązkowy) – oryginał sporządzony na 

formularzu udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

Działania określone w planie włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR powinny 

być właściwie i w wystarczającym stopniu nakierowane na szeroki udział społeczeństwa  

w przygotowanie LSR. Zaangażowanie społeczeństwa w przygotowanie LSR jest jedną  

z zasad związanych z realizacją instrumentu RLKS. Plan włączenia społeczności lokalnej 

stanowi wizualizację koncepcji włączenia społeczeństwa w przygotowanie LSR.  

1) Opis przygotowania LSR – należy uwzględnić informacje dotyczące sposobu przygotowania 

LSR, m.in. poprzez opisanie:  

- udziału lokalnej społeczności w przygotowanie LSR, w tym przeprowadzenie konsultacji 

społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze całego 

miasta lub – przypadku, gdy obszarem objętym LSR jest część miasta – każdej z dzielnic/osiedla 
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planowanego do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i odbywają się według harmonogramu określonego  

w planie włączenia społeczności lokalnej, 

- współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2) Opis zatrudnienia – należy opisać zatrudnienie na wymaganym poziomie.   

W pkt. 2.2. należy wybrać dane z listy rozwijanej, dotyczące liczby etatów, zgodnie z warunkiem 

liczby mieszkańców, w łącznym wymiarze co najmniej: 

a) 1 etatu - w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez 

powyżej 20 tys. i mniej niż 60 tys. mieszkańców, 

b) 1,5 etatu – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez  

co najmniej 60 tys. i mniej niż 100 tys. mieszkańców, 

c) 2 etatów – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez  

co najmniej 100 tys. mieszkańców i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców.  

3) Zasady funkcjonowania biura zapełniającego obsługę mieszkańców obszaru 

planowanego do objęcia LSR 

W pkt. 3.1 Adres biura Wnioskodawcy należy podać adres biura Wnioskodawcy. 

W pkt. 3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą 

na obszarze planowanym do objęcia LSR. Należy wybrać dane z listy rozwijanej, dotyczącej 

liczby dni funkcjonowania biura, zgodnie z warunkiem liczby mieszkańców, przez co najmniej 4 

godziny, co najmniej: 

 2 dni w tygodniu – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany 

przez powyżej 20 tys. i mniej niż 60 tys. mieszkańców, 

 3 dni w tygodniu – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany 

przez co najmniej 60 tys. i mniej niż 100 tys. mieszkańców, 

 4 dni w tygodniu – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany 

przez co najmniej 100 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. 

4) Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR – należy podać adres strony 

internetowej Wnioskodawcy prowadzonej na potrzeby przygotowania LSR.. 

5) Informacja o miejscach i terminach spotkań.  

5.1 Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie 

mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR - należy szczegółowo opisać 

w jaki sposób Wnioskodawca planuje upublicznić informacje o konsultacjach społecznych,  

w tym przy pomocy jakich środków komunikacji skutecznie zostaną poinformowani 

przedstawiciele wszystkich sektorów zainteresowanych realizacją LSR.  

5.2 Harmonogram – należy uwzględnić informacje dotyczące planowanych do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na 

obszarze całego miasta lub – w przypadku, gdy obszarem objętym LSR jest część miasta – 

każdej z dzielnic/osiedli/jednostek urbanistycznych planowanych do objęcia LSR. 

 kolumna 1 – należy wpisać dzielnicę/osiedle lub jednostkę urbanistyczną. Należy 

uwzględnić wszystkie dzielnice/osiedla lub jednostki urbanistyczne wymienione w sekcji 

B.1.B. pkt. 3, 

 Kolumna 2 – należy wpisać miejsce spotkania (adres), 

 Kolumna 3 – należy wpisać termin spotkania wraz z godzinami spotkania, 

 Kolumna 4 – należy wpisać planowany program spotkania. 
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8. Kopie umów o pracę potwierdzające zatrudnienie pracownika (ów). 

9. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro 

Wnioskodawcy – dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być: 

 odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku, lub 

 wypis z rejestru gruntów, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku, lub 

 odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 

 prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej 

(kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 

 ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej 

(kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), 

 umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, 

 inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny. 

W związku z udostępnieniem przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) możliwe jest podanie przez Wnioskodawcę jedynie numeru 

elektronicznej księgi wieczystej, bez konieczności załączania odpisu. 

Wnioskodawca powinien ustalić, czy nieruchomość na której będzie realizowana operacja posiada 

elektroniczną księgę wieczystą oraz uzyskać informacje o jej numerze – niezbędnym do wyszukania 

informacji w przeglądarce ksiąg wieczystych. W celu ustalenia numeru elektronicznej księgi 

wieczystej, należy skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości 

Sądem Rejonowym – Wydziałem Ksiąg Wieczystych. 

Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech członów: 

 czteroznakowego kodu wydziału Sądu Rejonowego, we właściwości którego znajdowała się 

księga wieczysta w momencie założenia jej postaci w postaci elektronicznej, 

 właściwego numeru księgi wieczystej, odpowiadającego numerowi nadanemu w repertorium 

ksiąg wieczystych danego wydziału, 

 cyfry kontrolnej – nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej (cyfra od 0 

do 9). 

Po ustaleniu numeru elektronicznej księgi wieczystej Wnioskodawca powinien sprawdzi, czy 

informacje dostępne poprzez przeglądarkę ksiąg wieczystych są kompletne i aktualne. 

Jeśli księga wieczysta nieruchomości jest dostępna w postaci elektronicznej poprzez ww. przeglądarkę 

oraz dane tam zawarte są kompletne i aktualne, należy wpisać Księga wieczysta oraz wpisać numer 

elektronicznej księgi wieczystej w sekcji G Inne załączniki i nie załączać odpisu z księgi wieczystej.  

W przypadku gdy księga wieczysta nieruchomości nie jest dostępna w postaci elektronicznej lub dane 

dostępne przez ww. przeglądarkę są nieaktualne lub brakuje wszystkich wymaganych informacji, 

Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny. 

10. Inne wymagane dokumenty - jeżeli z zakresu operacji wynika, że do jej realizacji wymagane 

jest uzyskanie: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji, takie dokumenty 

powinny zostać załączone do wniosku. 

 

 

 


