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Część dokumentu, do Zapis przed zmianą
Zapis po zmianie
którego odnosi się uwaga
(nr strony)
„6. W systemie LSI2020 Wnioskodawca zobowiązany jest „6. W systemie LSI2020 Wnioskodawca zobowiązany jest
str. 12 - 15
przesłać następujące dokumenty6:

przesłać następujące dokumenty6:

1) wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

1)

2) Studium wykonalności wraz z aneksem
obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego
(preferowany format *.xls; arkusz kalkulacyjny nie może
być chroniony oraz powinien zawierać aktywne formuły
obliczeniowe) sporządzone zgodnie z „Instrukcją do
opracowania Studium Wykonalności dla projektów
inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020”.

2) Studium wykonalności wraz z aneksem
obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego
(preferowany format *.xls; arkusz kalkulacyjny nie może
być chroniony oraz powinien zawierać aktywne formuły
obliczeniowe) sporządzone zgodnie z „Instrukcją do
opracowania Studium Wykonalności dla projektów
inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020”.

3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru, na
którym realizowany jest/realizowany będzie projekt
(bez podpisów w formacie pdf.) posiadający pozytywną
opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych
w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez
pozytywną opinię NFOŚiGW należy rozumieć
uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez
Wnioskodawcę
dokument
spełnia
wszystkie
wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji
ocenę pozytywną) lub PGN przygotowany poza
systemem POIiŚ 2007-2013 wraz z pozytywną opinią

3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru, na
którym realizowany jest/realizowany będzie projekt
(bez podpisów w formacie pdf.) posiadający pozytywną
opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych
w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez
pozytywną opinię NFOŚiGW należy rozumieć
uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez
Wnioskodawcę
dokument
spełnia
wszystkie
wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji
ocenę pozytywną) lub PGN przygotowany poza
systemem POIiŚ 2007-2013 wraz z pozytywną opinią

wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Należy pamiętać, że zamieszczone za pośrednictwem systemu LSI2020 dokumenty, powinny być wcześniej odpowiednio podpisane – patrz pkt. 3 i 4 (wyjątek stanowi formularz wniosku, który wypełniany jest w
systemie LSI2020).

doradcy energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze
(dotyczy PGN przygotowanych poza konkursem
nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię doradcy
energetycznego należy rozumieć dokument wydany
przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, który potwierdza,
że opracowany przez Wnioskodawcę dokument spełnia
wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji
ocenę pozytywną).

doradcy energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze
(dotyczy PGN przygotowanych poza konkursem
nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię doradcy
energetycznego należy rozumieć dokument wydany
przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, który potwierdza,
że opracowany przez Wnioskodawcę dokument spełnia
wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji
ocenę pozytywną).

4) Wykaz pozwoleń administracyjnych niezbędnych do
realizacji procesu inwestycyjnego7.

4) Wykaz
pozwoleń
administracyjnych
niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego7
wraz z kserokopiami pozwoleń na budowę/decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID)/pozwoleń wodnoprawnych/zgłoszeń robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę (wraz z potwierdzeniem organu, że nie
wniesiono sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia). W przypadku, gdy
pozwolenie na budowę jest starsze niż 3 lata, ale
prace budowlane zostały już rozpoczęte należy
dostarczyć również pierwszą stronę dziennika
budowy) – jeśli dotyczy.

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane jeśli dotyczy8.
6) Oświadczenie
Wnioskodawcy.

o

kwalifikowalności

VAT

dla

7) Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez
instytucje
partycypujące
finansowo
w kosztach – jeśli dotyczy.
8)

Oświadczenie – informacja publiczna.

9) Kopię zawartej umowy partnerskiej (porozumienia)
– jeśli dotyczy.
10) Oświadczenie Partnera/ów o niewykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) – jeśli

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane jeśli dotyczy8.
6) Oświadczenie
Wnioskodawcy.
7)

o

kwalifikowalności

VAT

dla

Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez

7 Dopuszczalna jest realizacja projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę/decyzja o zezwoleniu na realizacje na inwestycji
drogowej/zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie jest wymagane.
8 „Nie dotyczy” projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).

dotyczy.
11) 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. 2012, poz.
769) – jeśli dotyczy.
12) 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. 2016, poz. 1541) – jeśli dotyczy.
13) Dla przedsiębiorców – dokumenty potwierdzające
sytuację finansową i status Wnioskodawcy oraz
dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeśli
dotyczy:
a) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków
i strat) wraz z informacją dodatkową, opinią biegłego
rewidenta (w przypadku, gdy podlegało ono badaniu
zgodnie
z przepisami art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047
z późn. zm.); sprawozdanie podpisuje osoba, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz
kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
Dokumenty należy złożyć za trzy ostatnie zamknięte
lata obrachunkowe oraz za ostatni zamknięty kwartał.
Rachunek wyników powinien zostać przedstawiony

instytucje partycypujące finansowo w kosztach – jeśli
dotyczy.
8)

Oświadczenie – informacja publiczna.

9) Kopię zawartej umowy partnerskiej (porozumienia)
– jeśli dotyczy.
10) Oświadczenie Partnera/ów o niewykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) – jeśli
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11) 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. 2012, poz.
769) – jeśli dotyczy.
12) 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. 2016, poz. 1541) – jeśli dotyczy.
13) Dla przedsiębiorców – dokumenty potwierdzające
sytuację finansową i status Wnioskodawcy oraz
dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeśli
dotyczy:
a) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków
i strat) wraz z informacją dodatkową, opinią biegłego

w wersji porównawczej.
b) Wnioskodawcy niesporządzający bilansu składają
kopię PIT12 lub inne równoważne dokumenty
w zależności od formy opodatkowania (książka
przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa).
Dokumenty należy złożyć za trzy ostatnie zamknięte
lata obrachunkowe oraz za ostatni zamknięty kwartał.
Książka przychodów i rozchodów: kopia PIT za trzy
ostatnie zamknięte lata obrachunkowe, natomiast za
ostatni zamknięty kwartał:
– w przypadku, gdy książka jest prowadzona
„odręcznie”, należy złożyć np. kopię ostatniej strony
każdego miesiąca z podsumowaniem (dot. miesięcy
ostatniego zamkniętego kwartału),
– gdy książka jest prowadzona elektronicznie, należy
złożyć wydruk przedstawiający podsumowanie
miesięcy narastająco lub oświadczenie podpisane
przez
Wnioskodawcy,
zawierające
wysokość
osiągniętego przychodu, kosztów, dochodu/straty,
podatku za ostatni zamknięty kwartał.
Ryczałt: kopia PIT za trzy ostatnie zamknięte lata
obrachunkowe, natomiast za ostatni zamknięty kwartał
oświadczenie
Wnioskodawcy
o
osiągniętym
przychodzie.
Karta podatkowa: kopia PIT za trzy ostatnie
zamknięte lata obrachunkowe oraz decyzja Urzędu
Skarbowego
ustalająca
wysokość
podatku
dochodowego w formie karty podatkowej, na bieżący
rok podatkowy.
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zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 ustawy
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c) Wnioskodawcy działający krócej niż 1 rok
obrachunkowy składają kopie ww. dokumentów
(w zależności od formy opodatkowania) za
dotychczasowy okres działalności (czyli do momentu
złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach RPO-L2020) lub składają bilans otwarcia.
d) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
innej niż pomoc de minimis.
e) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy
publicznej innej niż pomoc de minimis.
f) Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
g) 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. z 2010 r., nr 53
poz. 312 z późn. zm.).
14) Załączniki
dodatkowe,
nie
przewidziane
w Regulaminie konkursu, ale wymagane prawem
polskim lub kategorią projektu przez IZ RPO-L2020.”

Ryczałt: kopia PIT za trzy ostatnie zamknięte lata
obrachunkowe, natomiast za ostatni zamknięty kwartał
oświadczenie
Wnioskodawcy
o
osiągniętym
przychodzie.
Karta podatkowa: kopia PIT za trzy ostatnie zamknięte
lata obrachunkowe oraz decyzja Urzędu Skarbowego
ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie
karty podatkowej, na bieżący rok podatkowy.
c) Wnioskodawcy działający krócej niż 1 rok
obrachunkowy składają kopie ww. dokumentów
(w zależności od formy opodatkowania) za
dotychczasowy okres działalności (czyli do momentu
złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach RPO-L2020) lub składają bilans otwarcia.
d) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
innej niż pomoc de minimis.
e) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy
publicznej innej niż pomoc de minimis.
f) Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
g) 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. z 2010 r., nr 53
poz. 312 z późn. zm.).
14) Załączniki

dodatkowe,

nie

przewidziane

w Regulaminie konkursu, ale wymagane prawem
polskim lub kategorią projektu przez IZ RPO-L2020.”
str. 15 - 16

„Dokumenty wymagane do oceny środowiskowej:

„Dokumenty wymagane do oceny środowiskowej:

Wniskodawcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę Wniskodawcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę
merytoryczną zostają pisemnie wezwani do złożenia merytoryczną zostają pisemnie wezwani do złożenia
dokumentacji OOŚ dotyczącej projektu.
dokumentacji OOŚ dotyczącej projektu.
1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) –
jeśli dotyczy.
2) postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby
przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących –
jeśli dotyczy.
3) oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko – jeśli dotyczy.
4) postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi
opiniami organów opiniujących - jeżeli zostało
wydane.
5) postanowienie organu prowadzącego postępowanie
OOŚ o przeprowadzeniu transgranicznej OOŚ - jeżeli
zostało wydane.
6) postanowienia uzgadniające RDOŚ/dyrektora urzędu

1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących
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zostało wydane.
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7)

8)

9)
10)
11)

12)

9

morskiego oraz opinię właściwego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli
zostały wydane.
decyzja administracyjna, w przypadku której prowadzi
się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) – jeśli
dotyczy.
postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję,
w przypadku której prowadzi się postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura
2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na
obszar Natura 2000) – jeśli dotyczy.
deklaracja
organu
odpowiedzialnego
za
monitorowanie obszarów Natura 2000.
deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną.
formularz9 wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja
na temat projektów, które mogą wywierać istotny
negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone
Komisji (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) na
mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który
wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził
występowanie negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000 – jeśli dotyczy.
streszczenie
raportu
OOŚ
w
języku
niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ – jeśli
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2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na
obszar Natura 2000) – jeśli dotyczy.
deklaracja
organu
odpowiedzialnego
za
monitorowanie obszarów Natura 2000.
deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę
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wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził
występowanie negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000 – jeśli dotyczy.
streszczenie
raportu
OOŚ
w
języku
niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ – jeśli

Formularz do uzyskania w GDOŚ. Informacje na temat zarządzania obszarami Natura 2000 dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6

dotyczy.
13) oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu
z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów
prowadzonych przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
14) Analiza
oddziaływania
na
środowisko,
z
uwzględnieniem
potrzeb
dotyczących
przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia
zmian klimatu, a także odporności na klęski
żywiołowe10.
15) Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na wykonanie czynności zakazanych
wobec gatunków zwierząt objętych ochroną, o którym
mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) –
jeśli dotyczy.”

10

dotyczy.
13) oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu
z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów
prowadzonych przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
14) Analiza
oddziaływania
na
środowisko,
z
uwzględnieniem
potrzeb
dotyczących
przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia
zmian klimatu, a także odporności na klęski
żywiołowe10.
15) Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na wykonanie czynności zakazanych
wobec gatunków zwierząt objętych ochroną, o którym
mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) –
jeśli dotyczy.
16) Decyzja
o
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania terenu/ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego) lub wypis i wyrys z
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego. Na etapie oceny środowiskowej
niezbędne
jest
posiadanie
wszystkich
wymaganych decyzji lokalizacyjnych dla całego
zakresu przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie
projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”.”

Zgodnie ze Wzorem części środowiskowej krajowego wniosku o dofinansowanie, który opracowany został w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

