Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020
służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

I.

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.

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.

II.

Kryteria oceny projektów:
− formalne - przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 uchwałą nr 16/KM RPO-L2020/2015 KM RPO–L2020 z dnia 20 listopada
2015 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie
przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań
i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9).
−

merytoryczne - przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 uchwałą nr 17/KM RPO-L2020/2015 KM RPO–L2020 z dnia 20 listopada
2015 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie
przyjęcia Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 15,9).

III. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie weryfikacji wstępnej, ocenie formalnej
i merytorycznej wniosku
1.

Pełna dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedury OOŚ 1 w tym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach lub równoważna oraz potwierdzenie przeprowadzonych
konsultacji
społecznych
(dla Wnioskodawców
zobowiązanych
do
wystąpienia
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez właściwy organ
administracji publicznej), oraz:

Zakres dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury OOŚ zgodnie z Rozdziałem 5 Wytycznych MIiR
w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z zastrzeżeniem, że IZ RPO-L2020 w ramach
niniejszego konkursu wymaga wyłącznie streszczenia raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym.
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2.

Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się
do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe2.

3.

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą
w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) określającą lokalizację projektu
oraz obszarów Natura 20003.

4.

Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – jeśli dotyczy.

5.

Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów
prowadzonych przez GDOŚ.

6.

Wykaz posiadanych pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę (wraz z potwierdzeniem organu, że nie wniesiono sprzeciwu w terminie
30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia) wraz z kopiami ww. dokumentów dla 100% zakresu
rzeczowego4.

7.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt
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 Wnioskodawcą dokument spełnia wszystkie wymagania konkursu i uzyskał
podczas weryfikacji ocenę pozytywną) lub PGN przygotowany poza systemem POIiŚ 2007-2013
wraz z pozytywną opinią 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).

8.

Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu/
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest
posiadanie wszystkich wymaganych decyzji lokalizacyjnych dla całego zakresu przedsięwzięcia –
dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

9.

Oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

przeprowadzenia

postępowania

10. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument rejestrowy w zależności od formy
prawnej Wnioskodawcy – jeśli dotyczy.
11. Wyciąg z dokumentacji technicznej/projektowej (dla zamówień na roboty) w zakresie realizowanej
inwestycji (projekt i opis techniczny inwestycji) wraz z kosztorysami będącymi podstawą do
określenia wartości projektu wskazanej we wniosku. W przypadku realizacji zadania w trybie
2 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”.
3 Organem właściwym do wydania deklaracji jest właściwy RDOŚ. Deklaracja powinna zostać przygotowana na wzorze
wskazanym w Dodatku I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych
projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki
przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.
4 Dopuszczalna jest realizacja projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku
o dofinansowanie pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę nie jest wymagane,
należy natomiast załączyć kopię programu funkcjonalno – użytkowego.
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„zaprojektuj i wybuduj” kopia programu funkcjonalno użytkowego. W przypadku realizacji
odrębnych zamówień na dostawy i usługi; specyfikacja zakupywanego sprzętu/usług.
12. Audyt energetyczny 5 zawierający informacje nt. efektu ekologicznego przedsięwzięcia oraz
określający zakres rzeczowy inwestycji.
13. W przypadku projektów będących kontynuacją uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z
podniesieniem efektywności energetycznej 6 – audyt energetyczny 7 zawierający informacje nt.
efektu ekologicznego zrealizowanego przedsięwzięcia oraz określający zakres rzeczowy inwestycji
– jeśli dotyczy.
14. Zestawienie efektu rzeczowo – ekologicznego termomodernizowanego budynku.
15. Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza
ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna8.
16. 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 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) – jeśli dotyczy.
17. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia) – jeśli dotyczy.
18. 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.
19. Oświadczenie Wnioskodawcy/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.
20. Oświadczenie Wnioskodawcy/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.

Przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 poz. 346).
6
W przypadku projektów polegających na kontynuacji uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem
efektywności energetycznej poziom efektywności energetycznej będzie liczony łącznie dla inwestycji podstawowej (która
została już zrealizowana) oraz dla inwestycji uzupełniającej (planowanej do realizacji), z uwzględnieniem, że inwestycja
podstawowa została przeprowadzona w oparciu o audyt energetyczny sporządzony na podstawie obowiązujących w chwili
realizacji przedsięwzięcia przepisów prawa, tj. odpowiednio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych lub ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz, że w wyniku
realizacji inwestycji, poddane termomodernizacji obiekty spełniały wymagania, o których mowa w obowiązującym ówcześnie
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7 Przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego (Dz.U. 1999 nr 46 poz. 459) lub w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 poz. 346).
8
Ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna powinna zawierać w szczególności: charakterystykę kontrolowanych
obiektów, termin przeprowadzenia kontroli oraz opis użytego sprzętu, opis stwierdzonych gatunków, zalecany harmonogram
przeprowadzenia prac, propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej, wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia
prac, dokumentację fotograficzna stwierdzonych stanowisk (gniazd).
5
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014
poz. 1417) – jeśli dotyczy.
21. Oświadczenie Wnioskodawcy/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. 2013
poz. 885 z późn. zm.) – jeśli dotyczy.
22. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT.
23. Oświadczenie Partnera/ów o kwalifikowalności VAT – jeśli dotyczy.
24. Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo
w kosztach – jeśli dotyczy.
25. Oświadczenie – informacja publiczna.
26. Oświadczenie o występowaniu pomocy publicznej wraz z analizą przesłanek jej występowania oraz
podaniem właściwego schematu pomocy publicznej.
27. Dla przedsiębiorców - dokumenty potwierdzające sytuację finansową i status Wnioskodawcy oraz
dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeśli dotyczy:
27A. 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. 2013 poz. 330 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 w wersji
porównawczej.
27B. 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 Beneficjenta,
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 Beneficjenta 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.
27C. 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.
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27D. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.
27E. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.
27F. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
27G. 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. 2010 nr 53 poz. 312 z późn. zm.).
IV. Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
1.

2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE).

3.

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków.

4.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1442).

5.

Nowa Strategia Energetyczna dla Europy 2011-2020 – Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia
25 listopada 2010 r. w kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020 (2010/2108
(INI)) (Dz.U.UE.C.2012.99E.64).

6.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

7.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca
dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2014.124.1).

8.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (Monitor Polski
z dnia 16 czerwca 2014 r. poz. 469).

9.

ZIELONA KSIĘGA Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (Bruksela, dnia
27.3.2013 COM(2013) 169 final).

10. Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 – Programowanie perspektywy finansowej na lata 20142020 z dnia 21 maja 2014 r.
11. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
12. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.
13. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
14. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
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15. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).
16. 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.
17. 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.
18. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 r. nr 19,
poz. 100 z późn. zm.).
19. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020.
20. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się
o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
21. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 nr 223,
poz. 1459 z późn. zm.).
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43,
poz. 346)
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części
audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606).
24. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.).
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348).
26. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030.
27. Procedura postępowania w sytuacji prac remontowych, w tym docieplania, prac
termomodernizacyjnych budynków, w których znajdują się lub mogą znajdować siedliska ptaków
chronionych, opracowana przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.
V.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

1.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

2.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
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VI. Dokumenty i załączniki niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.
Każdorazowo Wnioskodawca, 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.

Pełnomocnictwo dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta.

2.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.

4.

Oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania środków finansowych na
realizację programów europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kopia
pisma z MF potwierdzająca, że Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych
(nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) (jeśli dotyczy).

5.

Oświadczenie Partnera/ów o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania środków finansowych na
realizację programów europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kopia
pisma z MF potwierdzająca, że Partner/rzy nie figuruje/ą w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych
(nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) (jeśli dotyczy).

6.

Wykaz Partnerów w Projekcie (wraz z NIP, REGON, adres) (jeśli dotyczy).

7.

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

8.

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.

9.

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).

10. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy).
11. Oświadczenie Beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(nie dotyczy, w przypadku posiadania pozwolenia na budowę).
12. 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).
13. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
14. Kopia decyzji o nadaniu NIP.
15. Kopia decyzji o nadaniu REGON.
16. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunków bankowych i numerów kont do realizacji zadań
związanych z projektem – dla zaliczki oraz dla refundacji.
17. Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
18. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument rejestrowy w zależności od formy
prawnej Beneficjenta (jeśli dotyczy).
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19. Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające status Beneficjenta
i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług9.
20. Oświadczenie Beneficjenta o finansowaniu Projektu. 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).

Obowiązek nie dotyczy Beneficjenta i Partnera, który oświadczył, iż podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny
w ramach Projektu.
9
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