Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020
służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
dla konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19
I. Załączniki do Regulaminu konkursu.
1. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje.
2. Lista sprawdzająca warunki formalne dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
I osi priorytetowej RPO - Lubuskie 2020, zatwierdzona przez Zarząd Województwa Lubuskiego
w dniu 16 października 2018 r.
3. Kryteria wyboru projektów formalne, merytoryczne - horyzontalne i specyficzne dla I i II typu
projektu zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu 12 czerwca 2019 r., środowiskowe
zatwierdzone uchwałą przez Komitet Monitorujący w dniu 4 września 2018 r.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 1 (z wyłączeniem Poddziałania 1.5.2) Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020, przyjęty uchwałą przez ZWL w dniu 29 maja 2018 r.
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 (z wyłączeniem Poddziałania 1.5.2) Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, przyjęta uchwałą przez ZWL w dniu 18 czerwca
2019 r.
6. Biznes Plan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1
„Badania i innowacje” przyjęty uchwałą przez ZWL w dniu 18 czerwca 2019 r. (dla obu typów
projektu - część opisowa oraz część finansowa1):
6a) Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw,
6b) Typ projektu: II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 przyjęty uchwałą przez ZWL w dniu 26 marca 2019 r. wraz z załącznikami:
7a) Pełnomocnictwo rodzajowe – jeśli dotyczy.
7b) Wykaz partnerów w projekcie – jeśli dotyczy.
7c) Oświadczenie o znajomości Standarów dostępności dla polityki spójności 2014-2020
8. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (aktualizacja z lipca 2017 r.).

1

Część finansowa Biznes Planu została przygotowana w dwóch formatach: excel i ods. Wnioskodawcy mają możliwość
wyboru bardziej dogodnego formatu.

II. Wzory pozostałych załączników i oświadczeń2
- ocena formalna
1. Oświadczenie o wysokości pomocy publicznej innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do
wydatków kwalifikowanych objętych przedmiotowym wnioskiem lub uzyskanej na to samo
przedsięwzięcie inwestycyjne albo Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej innej niż
pomoc de minimis (załącznik 1a) - (składane przez Wnioskodawcę/Partnera).
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 312 oraz 254, poz. 1704 z późn. zm.) – (składany przez Wnioskodawcę/
Partnera) 3.
2a) Instrukcja wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną
niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (instrukcji nie należy
załączać do dokumentacji aplikacyjnej).
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.
311, Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - (składany przez Wnioskodawcy/Partnera)4,
3a) Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis (instrukcji nie należy załączać do dokumentacji aplikacyjnej).
4. Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy.
5. Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT (Wnioskodawcy/Partnera).
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (składane przez Wnioskodawcę).
7. Pełnomocnictwo rodzajowe – jeśli dotyczy.
8. Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu – jeśli dotyczy.
9. Oświadczenie o statusie Partnera – jeśli dotyczy.
- ocena środowiskowa
1. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się
do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe
1a) Instrukcja do analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących
przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski
żywiołowe
1b) Tabela korelacji dyrektyw unijnych wymienionych w części F wniosku o dofinansowanie oraz
krajowych aktów prawnych

Spis uwzględnia jedynie wzory dokumentów zamieszczonych w paczce dokumentów do konkursu. Załączniki określone
w Regulaminie Konkursu, wymagane przez IZ RPO Lubuskie 2020, należy umieszczać w dokumentacji aplikacyjnej zgodnie
z kolejnością podaną w Regulaminie Konkursu.
3
W przypadku partnerstwa Formularz powinien być także złożony przez Partnera, jeśli będzie on ponosił wydatki
w ramach pomocy innej niż pomoc de minimis.
4 Formularz składają Wnioskodawcy, którzy w ramach projektu złożonego na konkurs będą ponosić wydatki w ramach pomocy
de minimis. W przypadku partnerstwa Formularz powinien być złożony także przez Partnera, jeśli będzie on ponosił
wydatki w ramach pomocy de minimis.
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2. Oświadczenie wnioskodawcy o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów
prowadzonych przez GDOŚ – jeśli dotyczy.
4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
III. Akty prawne, Wytyczne i inne dokumenty
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 oraz
Rozporządzenie zmieniające tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia
14 czerwca 2017 r.
4a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz
studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1075).
4b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010),
4c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018, poz.1620),
4d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. 2014 r., poz. 878).
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
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5a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020
(Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm),
tzw. ustawa wdrożeniowa.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z
późn. zm.).
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
(z dnia 19.07.2017 r.).
8a) Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014–2020.
Wytyczne Ministra 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 (z dnia 5.04.2018 r.).
Wytyczne w zakresie realizacji zasady realizacji partnerstwa na lata 2014-2020
(z dnia 28.10.2015 r.).
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 (z dnia 9.07.2018 r.).
11a) Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (z dnia 20.01.2015 r.).
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
(z dnia 18.06.2019 r.).
13a) Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania
się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Poradnik KE Nowa Definicja MŚP.
Dokument pomocniczy do badania powiązań przedsiębiorstwa w kontekście definicji MŚP.
Poziomy gotowości technologii.
Dokumenty strategiczne i branżowe.
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.
Umowa partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z 2017 r.
Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (z dnia 30.04.2014 r.).
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (z dnia 19.11.2012 r.).
5a) Załączniki do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

