Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu:

1.

Studium wykonalności.
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w następujący sposób:
• Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa
i elektroniczna powinna być tożsama.
• Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, 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: Studium
wykonalności 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)
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy):

3.

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 lub program funkcjonalnoużytkowy

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)

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)

14.

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

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej
Opinia konserwatora zabytków stwierdzająca brak możliwości zastosowania rozwiązań
zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy), zgodnie z
kryterium wyboru projektów B.10
Ww. opinię należy dołączyć w przypadku, gdy z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie jest
możliwe zaprojektowanie infrastruktury dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Gminny/Lokalny Program Rewitalizacji posiadający pozytywną opinię IZ RPO, zgodnie z
kryterium wyboru projektów C.1.2
Dokument wymagany jest do złożenia wyłącznie w wersji elektronicznej - na nośniku
elektronicznym. Ponadto należy złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest to dokument
obowiązujący.
Fiszka dla projektu/ów realizowanego/ych lub planowanego/ych do realizacji w ramach EFS
(jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.5
Audyt energetyczny (jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.1
Pozytywna Opinia wydana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z kryterium wyboru projektów
C.2.7.
W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie posiada ww. Opinii,
wymagane jest złożenie jej najpóźniej na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu.
Oświadczenie o realizacji projektu zgodnie ze Standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (dotyczy przedsięwzięć realizowanych w
formule „zaprojektuj i wybuduj”), zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.7.

