I Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:
Studium Wykonalności / Biznes Plan.
Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych
przepisami prawa).
2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
2.5 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska.
3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy.
3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
budowy.
4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
5. Wyciąg z dokumentacji technicznej.
6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
7. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji
projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 20142020.
8. Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.
9. Oświadczenie VAT.
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
11. Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku.
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 bądź Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
13. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.
14. Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy.
14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne.
14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT.
14.3 Opinia
składu
orzekającego
RIO
o
sprawozdaniu
z
wykonania
budżetu
za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO.
15. Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy
realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu.
16. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.
17. Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
18. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.
19. Oświadczenie dotyczące danych osobowych.
20. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych.
21. Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
22. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
1.
2.

Zgodnie z wykazem załączników do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.
Poza
dokumentami
umieszczonymi
na
liście
załączników
składanych
wraz
z Wnioskiem
o dofinansowanie projektu, w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy, wymagane mogą być
dodatkowe
dokumenty.
Przed
złożeniem
Wniosku
należy
zapoznać
się
z opisem dodatkowych dokumentów, aby upewnić się, że w ramach danego Działania/Poddziałania IOK nie
wymaga dodatkowych załączników.
Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:
1. Kopia umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu
ubezpieczeń zdrowotnych.
2. Dokument
potwierdzający
możliwość
prowadzenia
działalności
edukacyjnej
na poziomie wyższym.
3. Program rewitalizacji.
3.1. Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji.
4. Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis
budynku do ewidencji zabytków.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków - jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę, lub pozwolenie na
budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.
Dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną Konserwatora Zabytków.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie
danego terenu.
Pozytywna opinia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program współpracy z placówkami edukacyjnymi.
Regulamin świadczenia usług inkubowania.
Dokumenty potwierdzające doświadczenie w inkubowaniu przedsiębiorstw.
Informacja dotycząca zgodności poszczególnych usług świadczonych przez Wnioskodawcę ze
standardami, akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi.
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące usługi inkubacji.
Zaświadczenie właściwego organu o liczbie interwencji.
Opinia WFOŚiGW w Olsztynie dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z PGN lub Strategia
niskoemisyjna lub inny równoważny dokument.
Wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych
ochroną/Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych
ochroną gatunkową.
Plan Rozwoju Sieci Ciepłowniczej dla danego obszaru lub inny równoważny dokument.
Oświadczenie ZIT MOF……- ZIT bis o zgodności projektu ze Strategią rozwoju………………..obejmującą
Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej.
Deklaracja o opracowaniu audytu ex-post.
Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej.
Informacja dotycząca zasięgu działań promocji gospodarczej.
Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że promocja oferty gospodarczej dotyczy wyłącznie
działalności Beneficjenta (i partnerów) prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Projekt programu/ program wydarzenia związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu strony internetowej.
Dokumenty potwierdzające skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych
Wykonawców.
Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w branży
związanej z wydarzeniem.
Oświadczenie
Wnioskodawcy
potwierdzające,
że
usługi
objęte
projektem
dotyczą
działalności prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że usługi szkoleniowe objęte projektem obejmują
wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale zlokalizowanym na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
Dokument potwierdzający zlokalizowanie projektu w miejscowościach posiadających status uzdrowiska
lub znajdujących się na zaawansowanej ścieżce uzyskania takiego statusu.
Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że teren inwestycyjny przeznaczony jest pod działalność
MŚP
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące niepowielania dostępnej infrastruktury
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zapewnienia dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i
mediów.
Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu/realizacji wniosku/ów o dofinansowanie projektu/ów z EFS w
ramach RPO WiM.

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości IOK może zwrócić się z prośbą do
Wnioskodawcy o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów.
II Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:
1.
Kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę/ zgłoszenie budowy.
2.
Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę (z wyjątkiem projektów
składanych przez przedsiębiorców).
3.
Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w
kosztach projektu.
4.
Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy
realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu.
5.
Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
6.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o
niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
7.
Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.
8.
Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu
pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia
Wniosku pomocy de minimis.
9.
Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy.

10. Pierwszy harmonogram płatności.
11. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych
naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
12. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.
13. Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu.
14. Oświadczenie VAT.
15. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach
w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.
16. Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
17. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
18. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.
19. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji
technicznej.
III Załączniki w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu:
1.
Zestawienia wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego projektu.
2.
Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki
finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
2.1. Ankieta do oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia
luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
3. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną (decyzja
RDOŚ).
4. Dokument poświadczający uzyskanie statusu uzdrowiska.

