Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020
służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

I. Załączniki do Regulaminu konkursu
1. Lista sprawdzająca do weryfikacji wstępnej.
2. Informacje, jakie powinien zawierać Program poprawy jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych,
3. Kryteria wyboru projektów.
II. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
(z dnia 25.11.2015 r.).
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 (z dnia 25.11.2015 r.).
III. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie weryfikacji wstępnej, ocenie formalnej
i merytorycznej wniosku
1. Studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego.
2. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia) – jeśli dotyczy.
3. Oświadczenie o niewykluczeniu Partnera/ów z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.) – jeśli dotyczy.
4. Oświadczenie Partnera/ów o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769) – jeśli dotyczy.
5. Oświadczenie Partnera/ów o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212) – jeśli
dotyczy.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument rejestrowy w zależności od formy
prawnej Beneficjenta – jeśli dotyczy.
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Beneficjenta.
8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Partnera/ów – jeśli dotyczy.
9. Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach
– jeśli dotyczy.
10. Oświadczenie – informacja publiczna.

11. Kopia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w adekwatnym dla projektu zakresie – jeśli dotyczy.
12. Oświadczenie dla Beneficjenta, nieposiadającego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą – jeśli
dotyczy.
13. Oświadczenie dla Partnera, nieposiadającego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą – jeśli
dotyczy.

IV. Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006.
3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. UE
z dnia 13.05.2014 r. nr L 138/5).
4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
5. Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 - Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 –
2020 z dnia 21 maja 2014 r.
6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r., poz. 1146 z późn.zm.)
7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz.
100 z późn. zm).
8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (z dnia 10.04.2015 r.).

9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014 – 2020 (z dnia 18.03.2015 r.).
9a.Warianty rozwoju gospodarczego Polski.
10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady realizacji partnerstwa na
lata 2014-2020 (z dnia 28.10.2015 r.).
11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych (z dnia 19.10.2015 r.).
12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z dnia 22.04.2015 r.).
12a. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (z dnia 30.04.2015 r.).
14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (z dnia 09.07.2015 r.).
15. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się
o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (z dnia
12.06.2015 r.).
16. Strategia Sprawne Państwo 2020 (z dnia 12.02.2013 r.).
17. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
18. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (styczeń 2013 r.).
19. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (z dnia 30.04.2014 r.).
20.1 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (19.11.2012 r.).
20.2 Załączniki do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
21. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (20.01.2015 r.).
22. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (lipiec 2015 r.).
23. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (16.09.2014 r.)
24. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z dnia 28 maja
2015 r.).
25. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej
na poziomie lokalnych społeczności.
26. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
(listopad 2015 r.).
27. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla
pomocy technicznej (marzec 2014 r.).
V.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu
1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (sierpień 2015 r.).
2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj (wrzesień 2015 r.).

3. Wzór porozumienia o przyznaniu dofinansowania (wrzesień 2015 r.).

VI. Dokumenty i załączniki niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.
Każdorazowo Beneficjent, któremu przyznano dofinansowanie na realizację projektu, w piśmie
informującym o tym fakcie otrzyma informację dotyczącą przygotowania i dostarczenia do
IZ RPO-L2020 dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, do których należą:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
Oświadczenie Beneficjenta/Partnera/ów o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania środków
finansowych na realizację programów europejskich finansowanych z udziałem środków
europejskich (jeśli dotyczy).
Pełnomocnictwo dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Wnioskodawcy.
Oryginał lub kopia zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub innych opłat (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem
dostarczenia go do IZ RPO – Lubuskie 2020.
Oryginał lub kopia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków
(wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia go do IZ RPO – Lubuskie
2020).
Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy).
Oświadczenie Beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(nie dotyczy, w przypadku posiadania pozwolenia na budowę).
Kopia pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych.
W przypadku gdy pozwolenie na budowę jest starsze niż 3 lata i prace budowlane zostały już
rozpoczęte, dodatkowo kopia pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopia strony z
pierwszym wpisem w dzienniku budowy (jeśli dotyczy).
Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
Kopia decyzji o nadaniu NIP.
Kopia decyzji o nadaniu REGON.
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące rachunków bankowych i numerów kont do realizacji
zadań związanych z projektem – dla zaliczki oraz dla refundacji.
Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument rejestrowy w zależności od formy
prawnej Beneficjenta (jeśli dotyczy).
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające status Beneficjenta
i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług.1
Wykaz Partnerów w Projekcie (wraz z NIP, REGON, adres) (jeśli dotyczy).

Obowiązek nie dotyczy Beneficjenta i Partnera, który oświadczył, iż podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny
w ramach Projektu.
1

19. Pisemna informacja Beneficjenta, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie
nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów finansowych Unii
Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

