Zał cznik nr 1 do uchwały nr 1420/96/11
Zarz du Województwa Pomorskiego
z dnia 29-11-2011 r.

Karta zmian
Nazwa dokumentu:
Poprzednia wersja:
Aktualna wersja dokumentu:

Strona/punkt
dokumentu

PRZEWODNIK BENEFICJENTA RPO WP
2007-2013 dla Działa 1.1 - 1.2

26-08-2010
29-11-2011

Wersja przed zmian

Wersja po zmianach
− zasady rozliczania wydatków pomi dzy partnerami;
czy wydatki zaplanowane w bud ecie projektu zostan
przyporz dkowane poszczególnym partnerom czy te
partnerzy b d obci a si notami ksi gowymi.

Str. 15 p.3.3

dodano

Str. 17, p.3.4.1

1.2 Rozwi zania innowacyjne w M P:
1.2 Rozwi zania innowacyjne w M P:
60% - mikro i małe przedsi biorstwa,
50% - mikro i małe przedsi biorstwa,
50% - rednie przedsi biorstwa.
40% - rednie przedsi biorstwa.
Warto dofinansowania na realizacj projektu nie mo e Warto
dofinansowania na realizacj
projektu
przekroczy :
przekroczy :
•100 000 PLN – dla Poddziałania 1.1.1,
•100 000 PLN – dla Poddziałania 1.1.1,
•800 000 PLN – dla Poddziałania 1.1.2,
•800 000 PLN – dla Poddziałania 1.1.2,
•2 000 000 PLN – dla Działania 1.2.
•1 000 000 PLN – dla Działania 1.2.

nie

mo e

Str. 17, p.3.4.2

dodano

Dla Działania 1.2. Minimalny wkład własny beneficjenta
wynosi:
- 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i
małych przedsi biorstw,
- 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku rednich
przedsi biorstw.
Wszyscy wnioskodawcy musz zwróci szczególn uwag na
konieczno zło enia wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
(je eli wymaga tego charakter inwestycji):
− dokumentów umo liwiaj cych rozpocz cie prac budowlanych
(ostateczne pozwolenie na budow , zgłoszenie budowy lub robót
budowlanych zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane2);

Str.22, p.5.2

Wszyscy wnioskodawcy musz zwróci szczególn
uwag na konieczno
zło enia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie projektu (je eli wymaga tego charakter
inwestycji):
− dokumentów umo liwiaj cych rozpocz cie prac
budowlanych (prawomocne pozwolenie na budow ,
zgłoszenie budowy lub robót budowlanych zgodnie z
ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1);

Str.36, p. 7.2

dodano

W przypadku zaistnienia woli skorzystania z takiego mechanizmu
nale y zawrze tak informacj w pi mie przewodnim do
składanego wniosku o płatno ko cow .

Str. 39, p. 7.5

Termin weryfikacji rachunkowej wniosku o płatno
wynosi do 10 dni roboczych od zako czenia weryfikacji
formalnej
i
merytorycznej.
W
uzasadnionych
przypadkach termin ten mo e ulec przedłu eniu.

Termin weryfikacji rachunkowej wniosku o płatno wynosi do 5
dni roboczych od zako czenia weryfikacji formalnej i
merytorycznej. W uzasadnionych przypadkach termin ten mo e ulec
przedłu eniu.

Str.39, p. 7.6

dodano

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał nienale n mu płatno ,
powinien j zwróci na rachunek bankowy, z którego rodki
otrzymał. Mylnie otrzymane rodki nale y zwróci w terminie 5 dni

roboczych od dnia ich wpływu na rachunek beneficjenta. Kwot
nale y zwróci wraz z odsetkami bankowymi, które narosły od
przekazanej kwoty.
Str. 40. p. 7.6.1

Zaliczka mo e by przeznaczona wył cznie na pokrycie
wydatków inwestycyjnych oraz wydatków zwi zanych z
udziałem beneficjenta/partnera w targach, imprezach
wystawienniczych, itp. W adnym wypadku nie mo e
by przeznaczona na pokrycie kosztów zwi zanych z
bie c działalno ci beneficjenta/partnera (np. koszty
prowadzenia firmy, wynagrodzenia), jak równie na
refundacj poniesionych wydatków. Wydatkowanie
rodków na inny cel b dzie traktowane jako
nieprawidłowo
i b dzie skutkowa obowi zkiem
zwrotu rodków wraz z odsetkami liczonymi jak od
zaległo ci podatkowych.
.

Zaliczka mo e by przeznaczona wył cznie na pokrycie wydatków
inwestycyjnych oraz wydatków zwi zanych z udziałem
beneficjenta/partnera w targach, imprezach wystawienniczych, itp.
W adnym wypadku nie mo e by przeznaczona na pokrycie
kosztów zwi zanych z bie c działalno ci beneficjenta/partnera
(np. koszty prowadzenia firmy, wynagrodzenia). Niedozwolone jest
regulowanie nale no ci za po rednictwem innego rachunku ni
rachunek wskazany do płatno ci zaliczkowych, tj. przelewanie
rodków zaliczki na inny rachunek i pó niejsze dokonywanie
zapłaty. Wydatkowanie rodków na inny cel b dzie traktowane
jako nieprawidłowo i b dzie skutkowa obowi zkiem zwrotu
rodków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległo ci
podatkowych.

Str. 46, p. 9

W sytuacji, gdy zamówienie przekracza kwot 50.000
PLN, beneficjent niestosuj cy PZP zobowi zuje si
zgromadzi i przedstawi instytucjom uprawnionym do
kontroli dokumenty, które udowodni spełnienie ww.
zasad [np. zapytania ofertowe, pisemne protokoły z
negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony),
pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do
wykonawcy/dostawcy z którym beneficjent podpisze
umow , o wiadczenia beneficjenta uzasadniaj ce
dokonany
wybór
wykonawcy/dostawcy].
(…)

W sytuacji, gdy zamówienie przekracza kwot 50.000 PLN,
beneficjent niestosuj cy PZP zobowi zuje si zgromadzi i
przedstawi instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które
udowodni spełnienie ww. zasad w szczególno ci zapytania
ofertowe, pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane
przez obie strony), pisemne oferty firm konkurencyjnych w
stosunku do wykonawcy/dostawcy z którym beneficjent podpisze
umow , wydruki ze stron internetowych podmiotów oferuj cych
dane dobro (przy czym wydruk musi posiada dat wydruku,
zawiera dane strony, dane podmiotu oferuj cego dobro, cen
oraz opis dobra w takim zakresie, który umo liwi porównanie
go z innymi ofertami). Oprócz ww. dokumentów nale y

przedło y o wiadczenie beneficjenta uzasadniaj ce dokonany
wybór wykonawcy/dostawcy oraz dat dokonania wyboru].

dodano

Str. 54, p 13

Zgodnie z art. 90 Rozporz dzenia Rady (WE) nr
1083/2006
wszystkie
dokumenty
uzupełniaj ce
dotycz ce wydatków i audytów danego programu
operacyjnego s przechowywane do wgl du KE
i Trybunałowi Obrachunkowemu przez okres 3 lat po
dokonaniu przez KE płatno ci ko cowej dla danego
okresu programowania. (…)
Dokumenty przechowuje si w formie oryginałów

2.(…) W przypadku, w którym innowacyjno
przedmiotu
zamówienia skutkuje brakiem mo liwo ci uzyskania ofert
konkurencyjnych, nale y przedło y opini o innowacyjno ci
przedmiotu zamówienia, która potwierdzi taki stan rzeczy. Opinia
powinna by wystawiona przez podmioty lub osoby fizyczne, które
mog udokumentowa kompetencje w okre lonej dziedzinie
zwi zanej z przedmiotem zamówienia (np. jednostki naukowe,
instytuty badawcze, rzeczoznawcy).
Zgodnie Wytycznymi Instytucji Zarz dzaj cej Regionalnym
Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów
przyj tymi Uchwał nr 1305/88/11 Zarz du Województwa
Pomorskiego z dnia 27 pa dziernika 2011 r oraz zgodnie z art.
90 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wszystkie
dokumenty uzupełniaj ce dotycz ce wydatków i audytów
danego programu operacyjnego s przechowywane do wgl du
KE i Trybunałowi Obrachunkowemu przez okres 3 lat po
dokonaniu przez KE płatno ci ko cowej dla danego okresu
programowania. (…)
Dokumenty przechowuje si w formie oryginałów oraz dodatkowo
mo na je przechowywa w formie kopii potwierdzonych za
zgodno z oryginałem. Niedopuszczalne uznaje si działanie
polegaj ce na skanowaniu przez beneficjenta dokumentacji
projektowej (np. faktur) w celu dalszego przechowywania jej w
formie elektronicznej z jednoczesnym niszczeniem oryginałów
dokumentacji istniej cej w formie papierowej

1. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZAŁ CZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 O
PRIORYTETOWA 1 DZIAŁANIA 1.1–1.2
Str. 2
1. Biznes Plan (tylko dla projektów inwestycyjnych);
1. Biznes Plan (tylko dla projektów inwestycyjnych);
Zał czniki
2. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy: bilans i
2. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy: bilans i rachunek
rachunek wyników za ostatnie trzy lata
wyników za ostatnie trzy lata poprzedzaj ce rok składania
poprzedzaj ce rok składania wniosku; je eli
wniosku; je eli Wnioskodawca działa krócej – za okres
Wnioskodawca działa krócej – za okres działalno ci;
działalno ci; dla Wnioskodawców, którzy nie sporz dzaj
dla Wnioskodawców, którzy nie sporz dzaj bilansu
bilansu – kopia odpowiednio PIT/CIT, w zale no ci od
– kopia odpowiednio PIT/CIT, w zale no ci od
rodzaju opodatkowania;
rodzaju opodatkowania;
3. Za wiadczenie o wpisie do Ewidencji Działalno ci
3. Za wiadczenie o wpisie do Ewidencji Działalno ci
Gospodarczej lub pełny odpis z Krajowego Rejestru
Gospodarczej lub pełny odpis z Krajowego Rejestru
S dowego;
S dowego;
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia
pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie;
pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie;
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o
5. W przypadku wyst powania prokury – pełny odpis z
pomoc inn ni pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
Krajowego Rejestru S dowego;
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
6. Formularz
informacji
przedstawianych
przy
rybołówstwie;
ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc de minimis lub
6. O wiadczenie o otrzymanej wielko ci pomocy de minimis
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
7. O wiadczenie o wielko ci otrzymanej pomocy de
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o
minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
pomoc de minimis;
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
8. O wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
si o pomoc de minimis;
nieruchomo ci na cele budowlane;
9. O wiadczenie
o prawie
do dysponowania
9. Ostateczne pozwolenie na budow ; zgłoszenie budowy lub
nieruchomo ci na cele budowlane;
robót budowlanych z informacj wła ciwego organu o braku
10. Prawomocne pozwolenie na budow ; potwierdzenie
sprzeciwu;
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych
10. O wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
11. O wiadczenie
o prawie
do dysponowania
nieruchomo ci w celu realizacji projektu;

Str.5, p. 2

Str.5, p. 2
Str.6, p. 3

Str. 5, p. 5
3

nieruchomo ci w celu realizacji projektu;
11. Dokumenty dotycz ce post powania OO ;
12. Dokumenty dotycz ce post powania OO ;
12. Umowa/porozumienie mi dzy Partnerami projektu;
13. Umowa/porozumienie mi dzy Partnerami projektu;
13. Opinia
o
innowacyjno ci
(zał cznik
zalecany,
14. Opinia o innowacyjno ci (zał cznik zalecany,
niewymagany);
14. Zał czniki dodatkowe – mo liwo wpisania dodatkowych
niewymagany);
15. Zał czniki dodatkowe – mo liwo
wpisania
zał czników.
dodatkowych zał czników.
dodano
Je eli zgodnie z ustaw o rachunkowo ci Wnioskodawca ma
obowi zek sporz dza sprawozdania finansowe, powinien tak e
doł czy
informacj
dodatkow ; w przypadku, gdy na
Wnioskodawcy nie ci y ten obowi zek powinien doł czy
o wiadczenie, e nie sporz dza pełnych sprawozda finansowych.
Je eli Wnioskodawca działa krócej ni trzy lata, to . Je eli Wnioskodawca działa krócej ni trzy lata, to powinien on
powinien on przedło y bilans i rachunek zysków i strat za przedło y bilans i rachunek zysków i strat oraz informacj
okres prowadzonej działalno ci
dodatkow za okres prowadzonej działalno ci.
dodano
Ponadto zgodnie z Ustaw z dnia 13 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw3 przedsi biorca ma obowi zek do ko ca
roku 2011 posiada w za wiadczeniu o wpisie do EDG kody
pocztowe, zgodnie z oznaczeniami kodowymi przyj tymi w
krajowym rejestrze urz dowym podziału terytorialnego.

5.W przypadku wyst powania prokury – pełny odpis

tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 764.

Na potrzeby konkursu za rozpocz cie działalno ci gospodarczej
rozumie si dat rozpocz cia działalno ci wpisan w EDG
Wnioskodawcy, która musi by wcze niejsza ni dzie zło enia
wniosku
o dofinansowanie.
usuni to

z Krajowego Rejestru S dowego
W przypadku wyst powania prokury, Wnioskodawca oraz
ewentualni Partnerzy zobowi zani s doł czy swój pełny
odpis z Krajowego Rejestru S dowego. Je eli
Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy zał czaj kopi
pełnego odpisu, nale y po wiadczy dokument „za
zgodno z oryginałem” przez osob upowa nion do
reprezentowania Wnioskodawcy/ewentualnego Partnera.
W przypadku braku wystawienia prokury
zaznaczy , i ten zał cznik „Nie dotyczy”.
Str. 6. p. 5

nale y

6 Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o
wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1, zał cznik ten nie
jest obowi zkowy. W zwi zku z tym, w cz ci G wniosku
o dofinansowanie projektu nale y zaznaczy „Nie
dotyczy”.
Zał cznik ten obowi zuje wył cznie Wnioskodawców
ubiegaj cych si o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2
i Działania 1.2. Nie dotyczy projektów eksportowych
(dotacje na udział w krajowych i mi dzynarodowych
imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w
charakterze wystawcy).
Wnioskodawcy

oraz

ewentualni

Partnerzy

5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
si o pomoc inn ni pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o wsparcie w
ramach Poddziałania 1.1.1, zał cznik ten nie jest obowi zkowy. W
zwi zku z tym, w cz ci G wniosku o dofinansowanie projektu
nale y zaznaczy „Nie dotyczy”.
Zał cznik ten obowi zuje wył cznie Wnioskodawców
ubiegaj cych si o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2 i
Działania 1.2. Nie dotyczy projektów eksportowych (dotacje na
udział w krajowych i mi dzynarodowych imprezach
gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy).

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy projektów z
(dotyczy udziałem Partnera/ów w ramach Działania 1.2), zobowi zani s do

projektów z udziałem Partnera/ów w ramach Działania
1.2), zobowi zani s do wypełnienia informacji o
otrzymanej
pomocy
publicznej
zgodnie
z
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegaj cy
si
o pomoc inn ni de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie4.

wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj cy si
o pomoc inn ni de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie5.

W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie
otrzymali w przeszło ci pomocy publicznej na przedsi wzi cie, na
którego realizacj ubiegaj si o pomoc publiczn , nale y
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni wypełni cze A, B, C, D dokumentu oraz w cz ci E nale y
Partnerzy nie otrzymali pomocy publicznej na wpisa „Nie dotyczy”.
przedsi wzi cie, na którego realizacj wnioskuje o
udzielenie pomocy publicznej, nale y wypełni cze A, B, W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy
C, D dokumentu oraz w cz ci E nale y wpisa „Nie otrzymali w przeszło ci pomoc publiczn w zwi zku z realizacj
dotyczy”.
ró nych inwestycji lub tworzeniem nowych miejsc pracy, nale y
wykaza jedynie pomoc publiczn przeznaczon na realizacj tej
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni samej
inwestycji
lub
na
tworzenie
miejsc
pracy
Partnerzy otrzymali w przeszło ci pomoc publiczn w zwi zku z t sam inwestycj , w odniesieniu do której ubiegaj
w zwi zku z realizacj ró nych inwestycji lub tworzeniem si o pomoc. Je eli pomoc taka była udzielona, konieczne jest
nowych miejsc pracy, nale y wykaza jedynie pomoc zał czenie do wniosku o dofinansowanie projektu kopii
publiczn przeznaczon na realizacj tej samej inwestycji decyzji/umowy, b d cej podstaw do jej udzielenia. Jednocze nie
lub
na
tworzenie
miejsc
pracy Wnioskodawca jest zobowi zany do wypełnienia cz ci A, B, C,
w zwi zku z t sam inwestycj , w odniesieniu do której D i E dokumentu.
ubiega si o pomoc. Je eli pomoc taka była udzielona, Przy wypełnianiu cz ci B formularza nale y pami ta , i punkty
konieczne jest zał czenie do wniosku o dofinansowanie 5-7 nie dotycz mikro-, małych i rednich przedsi biorstw, o
projektu kopii decyzji/umowy, b d cej podstaw do jej których mowa w art. 2 zał cznika I do rozporz dzenia Komisji
udzielenia. Jednocze nie Wnioskodawca jest zobowi zany (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj cego niektóre
4
5

Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312
Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.

do wypełnienia cz ci A, B, C, D i E dokumentu.

Str. 8, p. 6

rodzaje pomocy ze zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporz dzenia w sprawie
wył cze blokowych), ubiegaj cych si o pomoc publiczn
udzielan na warunkach okre lonych w tym rozporz dzeniu.
Natomiast punkty 1 i 2 w cz ci B nie dotycz przedsi biorstw, o
których mowa wy ej, istniej cych krócej ni 3 lata (od dnia ich
utworzenia do dnia zło enia wniosku o udzielnie pomocy
publicznej).

7. O wiadczenie o wielko ci otrzymanej pomocy de
minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. O wiadczenie o otrzymanej wielko ci pomocy de
minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis

W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o
wsparcie
w
ramach
Poddziałania
1.1.2
i Działania 1.2, którzy nie zamierzaj skorzysta z
instrumentu elastyczno ci (nie dotyczy projektów
targowych), zał cznik ten nie jest obowi zkowy. W
zwi zku
z
tym
w
cz ci
G
wniosku
o dofinansowanie projektu nale y zaznaczy „Nie
dotyczy”.

W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o wsparcie w
ramach Poddziałania 1.1.2 i Działania 1.2, którzy nie
zamierzaj skorzysta z instrumentu elastyczno ci (nie dotyczy
projektów targowych) oraz gdy w ramach Działania 1.2 nie
wyst puj wydatki finansowane w ramach pomocy de
minimis, zał cznik ten nie jest obowi zkowy. W zwi zku z tym
w cz ci G wniosku o dofinansowanie projektu nale y
zaznaczy „Nie dotyczy”.

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy
projektów z udziałem Partnera/ów w ramach Działania
1.2), którzy otrzymali w roku zło enia wniosku o
dofinansowanie projektu oraz w okresie 2 lat
kalendarzowych poprzedzaj cych rok zło enia wniosku o
dofinansowanie projektu, wsparcie w ramach pomocy de
minimis, zobowi zani s do wypełnienia o wiadczenia o
wielko ci otrzymanej pomocy de minimis w cz ci
dotycz cej okre lenia ł cznej wysoko ci otrzymanej

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy projektów z
udziałem Partnera/ów w ramach Działania 1.2), którzy otrzymali
w roku zło enia wniosku o dofinansowanie projektu oraz w
okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzaj cych rok zło enia
wniosku o dofinansowanie projektu, wsparcie w ramach pomocy
de minimis, zobowi zani s do wypełnienia o wiadczenia o
otrzymanej wielko ci pomocy de minimis w cz ci dotycz cej
okre lenia ł cznej wysoko ci otrzymanej pomocy de minimis.

pomocy de minimis.
W przypadku, gdy Wnioskodawc jest Spółka Cywilna
nale y wypełni o wiadczenie o wielko ci otrzymanej
pomocy, zarówno wystawionej na Spółk , jak i na
wszystkich wspólników osobno.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni
Partnerzy w roku zło enia wniosku o dofinansowanie
projektu oraz w okresie 2 lat poprzedzaj cych rok zło enia
wniosku nie otrzymali tego typu wsparcia, nale y
zał czy o wiadczenie o wielko ci otrzymanej pomocy
de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis
wypełnione tylko w cz ci dotycz cej nieotrzymania
pomocy de minimis.
Str. 9. p.7

W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o
wsparcie
w
ramach
Poddziałania
1.1.2
i Działania 1.2, którzy nie zamierzaj skorzysta z
instrumentu elastyczno ci (nie dotyczy projektów
targowych), zał cznik ten nie jest obowi zkowy. W
zwi zku
z
tym
w
cz ci
G
wniosku
o dofinansowanie projektu nale y zaznaczy „Nie
dotyczy”.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni
Partnerzy nie otrzymali pomocy de minimis na
przedsi wzi cie, na którego realizacj wnioskuje o
udzielenie pomocy de minimis, nale y wypełni cz
A,
B, C dokumentu oraz w cz ci D nale y wpisa „Nie

W przypadku, gdy Wnioskodawc jest Spółka Cywilna nale y
wypełni o wiadczenie o otrzymanej wielko ci pomocy, zarówno
wystawionej na Spółk , jak i na wszystkich wspólników osobno.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy w
roku zło enia wniosku o dofinansowanie projektu oraz w okresie 2
lat poprzedzaj cych rok zło enia wniosku nie otrzymali tego
typu wsparcia, nale y zał czy o wiadczenie o otrzymanej
wielko ci pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de
minimis wypełnione tylko w cz ci dotycz cej nieotrzymania
pomocy de minimis.

W przypadku Wnioskodawców ubiegaj cych si o wsparcie w
ramach Poddziałania 1.1.2 i Działania 1.2, którzy nie
zamierzaj skorzysta z instrumentu elastyczno ci (nie dotyczy
projektów targowych) oraz gdy w ramach Działania 1.2 nie
wyst puj wydatki finansowane w ramach pomocy de
minimis, zał cznik ten nie jest obowi zkowy. W zwi zku z tym
w cz ci G wniosku o dofinansowanie projektu nale y
zaznaczy „Nie dotyczy”.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie
otrzymali w przeszło ci pomocy de minimis na przedsi wzi cie,
na którego realizacj ubiegaj si o pomoc de minimis, nale y
wypełni cz
A, B, C dokumentu oraz w cz ci D nale y wpisa
„Nie dotyczy”.

dotyczy”.
Str.9, p.8

9 O wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomo ci na cele budowlane
W przypadku projektów zakładaj cych prace budowlane,
Wnioskodawca
doł cza
do
wniosku
o dofinansowanie projektu o wiadczenie potwierdzaj ce
prawo do dysponowania nieruchomo ci obj t inwestycj
na cele budowlane, podpisane przez osoby upowa nione
zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy.

8. O wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo ci na cele budowlane
W przypadku projektów zakładaj cych prace budowlane,
Wnioskodawca doł cza do wniosku o dofinansowanie projektu
o wiadczenie
potwierdzaj ce
prawo
do
dysponowania
nieruchomo ci (na której b dzie realizowany projekt) na cele
budowlane, podpisane przez osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem rejestrowym firmy.

Dotyczy to zarówno inwestycji wymagaj cych uzyskania Dotyczy to zarówno inwestycji wymagaj cych uzyskania
pozwolenia na budow , jak równie
inwestycji pozwolenia na budow , jak równie inwestycji podlegaj cej
podlegaj cej obowi zkowi zgłoszenia budowy.
obowi zkowi zgłoszenia budowy lub zamiaru wykonania prac
budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Pomorza
S.A. (ARP S.A.) mo e poprosi o ich dostarczenie Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomo ci wynika
w celu skorygowania informacji zawartych w projekcie.
mo e z ró nych tytułów prawnych. ARP S.A., w przypadku
Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomo ci pojawienia si
uzasadnionych w tpliwo ci do prawa
wynika mo e z ró nych tytułów prawnych. ARP S.A., dysponowania nieruchomo ci , mo e za da od Wnioskodawcy
w przypadku pojawienia si uzasadnionych w tpliwo ci do dokumentów potwierdzaj cych tytuł prawny do nieruchomo ci.
prawa dysponowania nieruchomo ci , mo e za da od
Wnioskodawcy dokumentów potwierdzaj cych tytuł
prawny do nieruchomo ci.
Str.10, p.9

10 Prawomocne pozwolenie na budow ,
potwierdzenie zgłoszenia budowy lub robót
budowlanych

9. Ostateczne pozwolenie na budow , zgłoszenie budowy
lub robót budowlanych z informacj wła ciwego
organu o braku sprzeciwu

W przypadku projektów zakładaj cych prace budowlane,
Wnioskodawca doł cza do wniosku o dofinansowanie
projektu uwierzytelnion
kserokopi
prawomocnego
pozwolenia na budow lub zgłoszenia budowy lub robót
budowlanych z piecz tk organu informuj cego o braku
sprzeciwu.

Pozwolenie na budow nale y dostarczy w przypadku,
gdy zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania takiego
pozwolenia zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane6

W przypadku projektów budowlanych Wnioskodawca na etapie
składania wniosku o dofinansowanie projektu doł cza do wniosku
o dofinansowanie projektu uwierzytelnion
kserokopi
ostatecznego pozwolenia na budow (z piecz tk lub adnotacj
stosownego organu, potwierdzaj c ostateczno w/w dokumentu)
lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych z piecz tk organu
lub adnotacj informuj c o braku sprzeciwu.
Pozwolenie na budow nale y dostarczy w przypadku, gdy
zamierzenie inwestycyjne:
- wymaga uzyskania takiego pozwolenia zgodnie z ustaw z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ,(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze. zm.)
- została dla niego wykonana ocena oddziaływania na rodowisko
– w takim przypadku obowi zek uzyskania pozwolenia na budow
okre la art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nale y
dostarczy w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budow zgodnie z
ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nale y dostarczy w
przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne:
Dostarczone dokumenty powinny by opatrzone klauzul - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow zgodnie z ustaw
prawomocno ci/ostateczno ci na cały zakres projektu.
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.) a wymóg zgłoszenia budowy b d prac
budowlanych wynika z art. 30 Prawa budowlanego, a dla
przedsi wzi cia nie została wykonana ocena oddziaływania na
rodowisko.
Pozwolenie na budow powinno zosta opatrzone klauzul
ostateczno ci, a zgłoszenie budowy b d prac budowlanych –
6

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

informacj organu o braku sprzeciwu
Str.11, p 10

11.O wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomo ci
w celu realizacji projektu
Generaln zasad jest, e dofinansowaniu mog podlega
jedynie projekty realizowane na terenie (w obiekcie)
nale cym do Wnioskodawcy lub przez niego
dzier awionym. Dlatego te do wniosku o dofinansowanie
projektu nale y doł czy stosowne o wiadczenie, e
Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomo ci .

10.O wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo ci w celu realizacji projektu
Zał cznik jest obowi zkowy w przypadku realizacji projektów
inwestycyjnych zwi zanych z remontem, adaptacj
i
przystosowaniem obiektu.

Generaln zasad jest, e dofinansowaniu mog podlega jedynie
projekty realizowane na terenie (w obiekcie) nale cym do
Wnioskodawcy lub przez niego dzier awionym. Dlatego te do
wniosku o dofinansowanie projektu nale y doł czy stosowne
o wiadczenie, e Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
Do wniosku o dofinansowanie projektu nale y doł czy nieruchomo ci . W przypadku projektów partnerskich ka dy z
stosowne o wiadczenie, e Wnioskodawca posiada prawo Partnerów powinien równie doł czy ww. o wiadczenie w
do dysponowania nieruchomo ci . W przypadku projektów zakresie swojego zadania.
partnerskich ka dy z Partnerów powinien równie
doł czy ww. o wiadczenie w zakresie swojego zadania.
12. Dokumenty dotycz ce post powania OO
W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy OO poni ej
opisano zasady post powania oraz dokumentacj
niezb dn do oceny projektu dla
− dokumentów, które powinny by doł czone zgodnie z
Instrukcj
wypełniania informacji o zakresie
przeprowadzonej procedury OO zamieszczon w

11.Dokumenty dotycz ce post powania OO
W zwi zku z wej ciem w ycie w dniu 15 listopada 2008 r.
ustawy oo wprowadza si zmiany w zasadach dotycz cych
dokumentowania post powania oceny oddziaływania na
rodowisko. Oddzielne zasady b d obowi zywa dla:
- dokumentów, które powinny by doł czone zgodnie z Instrukcj
wypełniania informacji o zakresie przeprowadzonej procedury
OO zamieszczon w Zał czniku 5, w szczególno ci decyzj o
rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj

Zał czniku 5,

przedsi wzi cia.

Prawo ochrony rodowiska7).” oraz pozostałe dokumenty
powstałe w toku post powania w sprawie OO
(postanowienia, opinie itp.)

Wypełnienie Informacji o zakresie przeprowadzonej
procedury OO jest wymagane w stosunku do wszystkich
beneficjentów
niezale nie od skali i charakteru
przedsi wzi cia.
Grupa I oddziaływa
7
8

Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 ze zm.
Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 ze zm.

przedsi wzi cia mog ce znacz co
na
rodowisko
wymagaj cych

Prawo ochrony rodowiska8) oraz wszystkimi uzgodnieniami i
opiniami organów współdziałaj cych, które powstały w ramach
przeprowadzonego post powania administracyjnego.
Dodatkowo dla wszystkich przedsi wzi
infrastrukturalnych
wymagane jest dostarczenie za wiadczenia od organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
stwierdzaj ce brak wpływu realizacji przedsi wzi cia na
przedmiotowe obszary.
Brak wskazanych wy ej wymaganych procedur dokumentów
b dzie skutkował negatywn ocen formaln . W przypadku
etapowania
przedsi wzi cia
dostarczone
decyzje
o
rodowiskowych uwarunkowaniach musz obejmowa cały zakres
przedsi wzi cia (wszystkie jego etapy).
Wypełnienie Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury
OO jest wymagane w stosunku do wszystkich beneficjentów
niezale nie od skali i charakteru przedsi wzi cia, a tak e zakresu
przeprowadzonego post powania OO .
Grupa I - przedsi wzi cia mog ce zawsze znacz co
oddziaływa na rodowisko
Je eli przedsi wzi cie, które beneficjent zamierza realizowa
nale y do tzw. grupy I poza dokładnym i zgodnym z instrukcj
wypełnieniem Zał cznika 4, nale y dostarczy wszystkie

sporz dzenia raportu.
Je eli przedsi wzi cie, które beneficjent zamierza
realizowa nale y do tzw. grupy I poza dokładnym
i zgodnym z instrukcj wypełnieniem Zał cznika 4, nale y
dostarczy wszystkie wymagane instrukcj zał czniki.

Grupa II - przedsi wzi cia mog ce znacz co
oddziaływa na rodowisko, dla których obowi zek
sporz dzenia raportu mo e by stwierdzony.
W celu udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego
screeningu
nale y doł czy postanowienie organu
prowadz cego post powanie OO o odst pieniu od
obowi zku sporz dzenia raportu OO oraz wcze niejsze
postanowienia
organu
ochrony
rodowiska
i
pa stwowego powiatowego inspektora sanitarnego
zawieraj ce opinie co do braku konieczno ci sporz dzenia
raportu OO .
Grupa III - przedsi wzi cia mog ce
oddziaływa na obszar Natura 2000
W przypadku tego typu przedsi wzi nale
Zał cznik nr 4 oraz dostarczy wła ciwe
wskazane w cz ci A4 formularza Ocena
obszary Natura 2000.
Pozostałe
przedsi wzi cia
o

znacz co
y uzupełni
dokumenty
wpływu na

wymagane instrukcj
zał czniki ł cznie z raportem o
oddziaływaniu na rodowisko oraz za wiadczeniem od organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
Grupa II - przedsi wzi cia mog ce potencjalnie znacz co
oddziaływa na rodowisko,
W celu udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego
screeningu nale y doł czy wszystkie dokumenty powstałe w
toku post powania w sprawie OO . Dodatkowo nale y równie
przedstawi
za wiadczenie od organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000..

Grupa III - przedsi wzi cia mog ce znacz co oddziaływa na
obszar Natura 2000
W przypadku tego typu przedsi wzi nale y dostarczy takie
same dokumenty jak dla przedsi wzi z II grupy.
Pozostałe przedsi wzi cia o charakterze infrastrukturalnym:

W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie
został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OO (tj.
uznano go za przedsi wzi cie nie mog ce znacz co oddziaływa
na
rodowisko)
charakterze i nie wpływa znacz co na obszar Natura 2000, nale y jedynie

infrastrukturalnym:
W
przypadku,
gdy
projekt
o
charakterze
infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I
albo II dyrektywy OO (tj. uznano go za przedsi wzi cie
nie mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko)
i nie wpływa znacz co na obszar Natura 2000, Zał cznik
nr 4 nale y wypełni w
ograniczonym zakresie
wskazanym w Zał czniku nr 5.
Pozostałe
przedsi wzi cia
nieinfrastrukturalnym:

o

charakterze

Gdy przedmiotem projektu ubiegaj cego si
o
dofinansowanie
jest
inwestycja
o
charakterze
nieinfrastrukturalnym tj. dostawy, usługi, zakup
wyposa enia (np. zakup sprz tu, urz dze , taboru)
Zał cznik nr 4 nale y wypełni w ograniczonym zakresie
wskazanym w Zał czniku nr 5. W tym przypadku
jednak e bardzo istotne jest wła ciwe zdefiniowanie
zakresu przedsi wzi cia. Je eli w celu instalacji,
ustawienia lub uruchomienia zakupionych urz dze i
wyposa enia konieczne jest wykonanie dodatkowych
prac, budowa nowych obiektów lub pomieszcze b d
adaptacja istniej cych, w zakres przedsi wzi cia winny
by wł czone ww. prace (bez wzgl du na zakres kosztów
kwalifikowanych). Po wła ciwym zidentyfikowaniu
zakresu przedsi wzi cia nale y ustali
obowi zki
zwi zane z jego realizacj , szczególnie w kontek cie

wypełni zał cznik nr 4 w ograniczonym zakresie wskazanym w
Zał czniku 5 oraz dostarczy za wiadczenie od organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
Pozostałe
przedsi wzi cia
o
charakterze
nieinfrastrukturalnym:
Gdy przedmiotem projektu ubiegaj cego si o dofinansowanie
jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym tj. dostawy,
usługi, zakup wyposa enia (np. zakup sprz tu, urz dze , taboru)
Zał cznik nr 4 nale y wypełni w ograniczonym zakresie
wskazanym w Zał czniku nr 5.

B. Zasady post powania w przypadku przedsi wzi
dla
których procedura oceny oddziaływania na rodowisko
rozpocz ła si po dniu 15 listopada 2008 r.
W przypadku przedsi wzi

mog cych zawsze znacz co

prawa budowlanego i post powania OO . W przypadku
konieczno ci wykonania prac budowlanych nale y
stosowa wy ej opisane zasady obowi zuj ce dla
projektów infrastrukturalnych.
B. Zasady post powania w przypadku przedsi wzi dla
których procedura oceny oddziaływania na rodowisko
rozpocz ła si po dniu 15 listopada 2008 r.
W przypadku przedsi wzi
mog cych zawsze
znacz co oddziaływa na rodowisko (I grupa) oraz
przedsi wzi
mog cych potencjalnie znacz co
oddziaływa na rodowisko (II grupa), dla których
został stwierdzony obowi zek przeprowadzenia OO ,
wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu beneficjent
zobowi zany jest dostarczy dokumenty potwierdzaj ce
przeprowadzenie post powania w sprawie oceny
oddziaływania na rodowisko w szczególno ci:
−
−

−
−
−

oddziaływa na rodowisko (I grupa) oraz przedsi wzi
mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko
(II grupa), dla których został stwierdzony obowi zek
przeprowadzenia OO , wraz z wnioskiem o dofinansowanie
projektu beneficjent zobowi zany jest dostarczy dokumenty
potwierdzaj ce przeprowadzenie post powania w sprawie oceny
oddziaływania na rodowisko w szczególno ci:
− decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj przedsi wzi cia;
− raport o oddziaływaniu na rodowisko;
− uzyskane w toku post powania opinie i uzgodnienia;
− dokumenty
potwierdzaj ce
udział
społecze stwa
w
post powaniu;
− wypełniony Zał cznik nr 4 Informacja o zakresie
przeprowadzonej procedury OO .

W przypadku przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co
oddziaływa na rodowisko nale cych do aneksu II, dla
decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na których nie został stwierdzony obowi zek przeprowadzenia
realizacj przedsi wzi cia;
OO , wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu beneficjent
streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji zobowi zany jest dostarczy dokumenty:
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsi wzi cia − wniosek
o
wydanie
decyzji
o
rodowiskowych
na rodowisko, w odniesieniu do ka dego elementu
uwarunkowaniach wraz z kart informacyjn przedsi wzi cia
raportu;
(KIP);
uzyskane w toku post powania opinie i uzgodnienia;
− decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach;
dokumenty potwierdzaj ce udział społecze stwa w − uzyskane w toku post powania opinie;
post powaniu.
− postanowienie w sprawie stwierdzenia braku potrzeby
wypełniony Zał cznik nr 4 Informacja o zakresie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na rodowisko;
przeprowadzonej procedury OO .

W przypadku przedsi wzi
mog cych potencjalnie
znacz co oddziaływa na rodowisko nale cych do
aneksu II, dla których nie został stwierdzony obowi zek
przeprowadzenia
OO ,
wraz
z
wnioskiem
o dofinansowanie projektu beneficjent zobowi zany jest
dostarczy dokumenty:
− wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kart
informacyjn
przedsi wzi cia (KIP);
− decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach;
− uzyskane w toku post powania opinie;
− postanowienie w sprawie stwierdzenia braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na rodowisko;
− wypełniony Zał cznik nr 4 Informacja o zakresie
przeprowadzonej procedury OO .

− wypełniony Zał cznik nr 4
przeprowadzonej procedury OO .

Informacja

o

zakresie

2. Dokumentacja potwierdzaj ca brak negatywnego wpływu
na obszary Natura 2000 (dla zasad po 15 listopada 2008r.)

2.
Dokumentacja
potwierdzaj ca
brak
negatywnego wpływu na obszary Natura 2000
(dla zasad z przed i po 15 listopada 2008r.)

W przypadku przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko tzn. z grupy I („przedsi wzi mog cych zawsze
znacz co oddziaływa na rodowisko”) lub II („przedsi wzi
mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko”)
ocen oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadza si w
ramach post powania w sprawie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz w sprawie decyzji budowlanych. Ocen
tak mo na uzna za wykonan , je eli w ramach post powania
OO zostanie sporz dzony raport o oddziaływaniu na rodowisko
i szczegółowo przeanalizowane zostanie oddziaływanie
przedsi wzi cia na obszary Natura 2000.

W przypadku przedsi wzi
mog cych znacz co
oddziaływa na rodowisko tzn. z grupy I („przedsi wzi
mog cych zawsze znacz co oddziaływa na rodowisko”)
lub II („przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co
oddziaływa na rodowisko”) ocen oddziaływania na
obszar Natura 2000 przeprowadza si w ramach
post powania w sprawie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz w sprawie decyzji budowlanych.

Przed rozpocz ciem realizacji przedsi wzi cia, innego ni mog ce
znacz co oddziaływa na rodowisko (tj. z grupy I lub II), które
nie jest bezpo rednio zwi zane z ochron obszaru Natura 2000 lub
nie wynika z tej ochrony, organ wydaj cy decyzj zezwalaj c na
realizacj tego przedsi wzi cia jest obowi zany do rozwa enia
przed jej wydaniem, czy planowane przedsi wzi cie mo e
potencjalnie znacz co oddziaływa na obszar Natura 2000. Przez
ocen oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura 2000

Ocen tak mo na uzna za przeprowadzon , je eli w rozumie si OO ograniczon do badania oddziaływania
ramach post powania OO zostanie wykonany raport przedsi wzi cia na obszar Natura 2000.
o oddziaływaniu na rodowisko.
Usuni to
Przed rozpocz ciem realizacji przedsi wzi cia, innego ni
mog ce znacz co oddziaływa
na rodowisko (tj.
z grupy I lub II), które nie jest bezpo rednio zwi zane z
ochron
obszaru Natura 2000 lub nie wynika
z tej ochrony, organ wydaj cy decyzj zezwalaj c na Je eli RDO
uzna, e przedsi wzi cie mo e znacz co
realizacj tego przedsi wzi cia jest obowi zany do oddziaływa na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie o
rozwa enia przed jej wydaniem, czy planowane obowi zku
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
przedsi wzi cie mo e potencjalnie znacz co oddziaływa przedsi wzi cia na obszar Natura 2000.
na obszar Natura 2000. S to tzw. przedsi wzi cia z III W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary
grupy. Przez ocen oddziaływania przedsi wzi cia z grupy Natura 2000 RDO mo e uzgodni warunki realizacji
III na obszar Natura 2000 rozumie si OO ograniczon do przedsi wzi cia, b d odmówi ich uzgodnienia.
badania oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura
2000.
3. Za wiadczenie od organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000.
Je eli RDO uzna, e przedsi wzi cie mo e znacz co
oddziaływa
na obszar Natura 2000, wydaje
postanowienie o obowi zku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura 2000.
Dodano

Na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu w
ramach RPO WP istnieje obowi zek uzyskania za wiadczenia
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 (po 15 listopada 2008r. - Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska w Gda sku, przed 15 listopada 2008r. – Wojewoda
Pomorski) o braku wpływu realizacji inwestycji na przedmiotowe
obszary, w przypadku:
− przedsi wzi
o charakterze infrastrukturalnym (w ramach
których zostan przeprowadzone prace budowlane, które
wymagaj zgłoszenia b d uzyskania pozwolenia na budow ), a
jednocze nie nie klasyfikowanych, dla których nie została

wykonana ocena oddziaływania na obszary Natura 2000,
− dla przedsi wzi klasyfikowanych (II grupa), dla których przed
wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach nie
został sporz dzony raport o oddziaływaniu na rodowisko, lub
sporz dzony raport (dla I i II grupy) nie analizował
Na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu w
szczegółowo oddziaływania na obszary Natura 2000.
ramach RPO WP istnieje obowi zek uzyskania
za wiadczenia
organu
odpowiedzialnego
za W powy szej sytuacji do wniosku o dofinansowanie projektu
monitorowanie obszarów Natura 2000 (Regionalnej nale y zał czy :
Dyrekcji Ochrony rodowiska w Gda sku) o braku − Deklaracj (za wiadczenie) organu odpowiedzialnego za
wpływu realizacji inwestycji na przedmiotowe obszary, w
monitorowanie obszarów NATURA 2000, stwierdzaj c brak
przypadku:
negatywnego oddziaływania przedsi wzi cia na obszary Natura
− przedsi wzi
o charakterze infrastrukturalnym (w
2000,
ramach których zostan
przeprowadzone prace − map w skali 1: 100 000 lub jak najbardziej do niej zbli onej (w
budowlane, które wymagaj zgłoszenia b d uzyskania
wersji papierowej w formacie A4 lub A3), wskazuj c zarówno
pozwolenia na budow ), a jednocze nie nie
lokalizacj przedsi wzi cia, jak i najbli sze obszary sieci Natura
klasyfikowanych, dla których nie została wykonana
2000.
ocena oddziaływania na obszary Natura 2000,
− dla przedsi wzi
klasyfikowanych (II grupa), dla
których przed wydaniem decyzji o rodowiskowych W przypadku wszystkich przedsi wzi , które b d realizowane
uwarunkowaniach nie został sporz dzony raport o etapowo dokumentacja OO i dot. mo liwo ci oddziaływania na
oddziaływaniu na rodowisko.
obszary Natura 2000 powinna obejmowa cało ciowy kształt
inwestycji (wszystkie etapy).
W powy szej sytuacji do wniosku o dofinansowanie
projektu nale y zał czy :
UWAGA!. Projekty, dla których nie zostanie dostarczona
− Deklaracj (za wiadczenie) organu odpowiedzialnego za wymagana dokumentacja, lub dokumentacja nie zostanie
monitorowanie obszarów NATURA 2000, stwierdzaj c zweryfikowana pozytywnie, zostan odrzucone z powodów nie
brak negatywnego oddziaływania przedsi wzi cia na spełnienia wymogów formalnych. W przypadku stwierdzenia
obszary Natura 2000,
nieznacznych nieprawidłowo ci w post powaniu w sprawie OO
− map w skali 1: 100 000 lub jak najbardziej do niej na etapie oceny formalnej (które nie b d skutkowały negatywn

zbli onej (w wersji papierowej w formacie A4 lub A3), ocen ) beneficjent zostanie poinformowany o stwierdzonych
wskazuj c zarówno lokalizacj przedsi wzi cia, jak i uchybieniach, których usuni cie b dzie warunkiem uzyskania
najbli sze obszary sieci Natura 2000.
pozytywnej oceny wykonalno ci w zakresie tego kryterium. Jako
nieznaczne uchybienia nie mog by uznane jakiekolwiek braki
UWAGA! W przypadku niedostarczenia ww. Deklaracji, wymaganej dokumentacji w zakresie przeprowadzonej procedury
wniosek zostanie oceniony negatywnie pod wzgl dem OO . Uchybienia nie mog powsta z winy wnioskodawcy np. na
skutek le przygotowanej informacji wst pnej, czy raportu o
formalnym.
oddziaływaniu na rodowisko
odpowiedzialno ci karnej za podanie w usuni to
o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
karnego, potwierdzam własnor cznym
prawdziwo
danych zamieszczonych

Str.32. Zał. 2

wiadomy
niniejszym
Kodeksu
podpisem
powy ej.

Str. 33, zał. 3

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w usuni to
niniejszym o wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnor cznym podpisem
prawdziwo danych, zamieszczonych powy ej.

Str.38, Zał.5

Informacja o sposobie wypełniania Informacji o Informacja o sposobie wypełniania Informacji o zakresie
zakresie przeprowadzonej procedury OO stanowi cej przeprowadzonej procedury OO stanowi cej Zał cznik nr 4
Zał cznik nr 4
W przypadku, gdy na projekt ubiegaj cy si o dofinansowanie ze
W przypadku, gdy na projekt ubiegaj cy si o rodków Unii Europejskiej składa si wi cej ni jedno
dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej składa si przedsi wzi cie w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony rodowiska
wi cej ni jedno przedsi wzi cie w rozumieniu Uoo , dla (dalej: UPo ), dla ka dego z takich przedsi wzi nale y zło y
ka dego z takich przedsi wzi nale y zło y oddzielny oddzieln informacj o zakresie przeprowadzonej procedury OO ,

formularz (Zał cznik 4a), przy czym tre pkt A.1., A.6. i przy czym tre pkt A.1., A.6. i A.7. b dzie identyczna dla
A.7. mo e by identyczna dla wszystkich przedsi wzi
wszystkich przedsi wzi wchodz cych w skład projektu.
wchodz cych w skład projektu.
UWAGA: Je eli pola w formularzu Informacji o zakresie
przeprowadzonej procedury OO , b d niewystarczaj ce do
A.1.
wpisania wymaganych Instrukcj danych; nale y doł czy do
1. W polu tekstowym nale y w zwi zły sposób odnie si formularza dodatkowy zał cznik w którym zawarte b d brakuj ce
do pyta wskazanych w zał czniku opisuj c w jaki sposób informacje.
realizacja projektu wpisuje si w wspólnotowe i krajowe
polityki dotycz ce ochrony rodowiska i zrównowa onego Niezb dne jest uzupełnianie Informacji o zakresie
rozwoju9.
przeprowadzonej procedury OO , ł cznie z Wytycznymi w
zakresie post powania w sprawie oceny oddziaływania na
A.2.
rodowisko przedsi wzi współfinansowanych z krajowych lub
2. Nale y zaznaczy wła ciwy kwadrat i wskaza w regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r.
zwi zły sposób wła ciwe organy i ich udział w (dalej: Wytycznych), gdy Instrukcja w wielu punktach
post powaniu/ach (przy wydawaniu decyzji, uzgodnienia, zawiera do nich odniesienie.
opinii etc.). Nale y zaznaczy i w punkcie tym nie
wpisuje si wyst pie i opinii poza proceduralnych (np. A.1.
deklaracji Natura 2000)
1. W polu tekstowym nale y w zwi zły sposób odnie si do
pyta wskazanych w zał czniku opisuj c w jaki sposób realizacja
A.3.
projektu wpisuje si w wspólnotowe i krajowe polityki dotycz ce
ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju11.
A.3.1. Zezwolenie na inwestycj
3. Przez „zezwolenie na inwestycj ” („development A.2.
consent”) nale y rozumie zbiór niezb dnych decyzji 2. Nale y zaznaczy wła ciwy kwadrat i wskaza w zwi zły
9

Patrz np. dokumenty: wspólnotowy program działa w zakresie rodowiska naturalnego (http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:PL:PDF), Odnowiona
Strategia UE dotycz ca Trwałego Rozwoju (http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf), Zatrzymanie procesu utraty ró norodno ci biologicznej do roku 2010 i w przyszło ci
(http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:PL:PDF)
11
Patrz np. dokumenty: wspólnotowy program działa w zakresie rodowiska naturalnego (http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:PL:PDF), Odnowiona
Strategia UE dotycz ca Trwałego Rozwoju (http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf), Zatrzymanie procesu utraty ró norodno ci biologicznej do roku 2010 i w przyszło ci
(http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:PL:PDF)

koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym,
którego ostatnim etapem jest decyzja budowlana
(pozwolenie na budow albo decyzja o zezwoleniu na
realizacj inwestycji drogowej albo decyzja o zezwoleniu
na realizacj inwestycji w zakresie lotniska u ytku
publicznego),
ewentualnie
inna
z
decyzji
administracyjnych ko cz cych proces inwestycyjny, je eli
dla danego przedsi wzi cia
przepisy prawa nie przewiduj mo liwo ci uzyskania
pozwolenia na budow .
Na potrzeby wypełniania formularza wniosku o
dofinansowanie w pkt. A.3.1. nale y odnie si decyzji
budowlanej10.
A.3.1.1.
Kwadrat pierwszy (Tak)
Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy , gdy beneficjent
posiada decyzj budowlan .
Je eli beneficjent zamierza etapowa
realizacj
przedsi wzi cia tj. uzyskiwa szereg decyzji budowlanych
dla poszczególnych zada budowlanych, kwadrat „Tak”
nale y zaznaczy tylko w przypadku, gdy uzyskano ju
wszystkie planowane decyzje budowlane.
W takim wypadku, nale y wypełni pole tekstowe w pkt
A.3.1.2.
Kwadrat drugi (Nie)

sposób wła ciwe organy i ich udział w post powaniu OO (przy
wydawaniu decyzji, uzgodnienia, opinii etc.).
A.3.
A.3.1. Zezwolenie na inwestycj
3. Przez „zezwolenie na inwestycj ” („development consent”)
nale y rozumie zbiór niezb dnych decyzji koniecznych do
uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem
jest pozwolenie na budow . W przypadku kiedy Wnioskodawca
zobowi zany jest zgłosi zamiar budowy lub wykonania prac
budowlanych, w polu nale y odnie si do wykonanych b d
zamierzonych zgłosze .
(Patrz: wyja nienia w pkt 10 Wytycznych).
A.3.1.1.
Kwadrat pierwszy (Tak)
Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy , gdy beneficjent
posiada ostateczne pozwolenie na budow /zgłoszenie budowy lub
prac budowlanych.
W takim wypadku, nale y wypełni pole tekstowe w pkt A.3.1.2.
Kwadrat drugi (Nie)
Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy , gdy beneficjent nie uzyskał
jeszcze pozwolenia na budow /nie dokonał zgłoszenia budowy lub

10
Jako decyzj budowlan na potrzeby zał cznika nr 4 nale y równie uzna , obok pozwolenia na budow , zgłoszenie budowy lub zamiaru wykonania prac budowlanych, je eli w ci gu 30 dni
wła ciwy organ budowlany nie wniósł sprzeciwu (co zostało potwierdzone na dokonanym zgłoszeniu lub osobnym pismem organu)

Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy , gdy beneficjent nie
uzyskał jeszcze decyzji. Je eli beneficjent zamierza
etapowa realizacj przedsi wzi cia i nie posiada jeszcze
wszystkich planowanych decyzji budowlanych, nale y
zaznaczy kwadrat „Nie”. W przypadku etapowania
inwestycji nale y wypełni pole tekstowe w pkt A.3.1.3 i
A.3.1.4. i odnosi si do ostatniej z planowanych do
uzyskania decyzji budowlanych.
A.3.1.5.
4. Nale y wpisa odpowiednie dane o organie wła ciwym
do wydania decyzji budowlanej. Je eli wydanie decyzji
budowlanej
poprzedziło
wydanie
decyzji
o
rodowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu
oceny oddziaływania na rodowisko (wykonania raportu o
oddziaływaniu na rodowisko) nale y równie wypisa
wszystkie decyzje poprzedzaj ce wydanie pozwolenia na
budow (decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne itp.) wraz z okre leniem daty wydania i danych
organu wyadajacego.
A.3.2.
A.3.2.1.
5. UWAGA! To pytanie dotyczy kategorii przedsi wzi
zawartych w aneksach do dyrektywy OO , a nie kategorii
przedsi wzi zawartych w § 2 i § 3 obowi zuj cego
rozporz dzenia
OO .
W
przypadku
niektórych
przedsi wzi polskie przepisy s bardziej rygorystyczne i

prac budowlanych.
W takim wypadku nale y wypełni pole tekstowe w pkt A.3.1.3 i
A.3.1.4.
A.3.1.5.
4. Nale y wpisa odpowiednie dane o organie wła ciwym do
wydania pozwolenia na budow /przyj cia zgłoszenia.
A.3.2.
A.3.2.1.
5. UWAGA! To pytanie dotyczy kategorii przedsi wzi
zawartych w aneksach do dyrektywy OO , a nie kategorii
przedsi wzi
zawartych w § 2 i § 3 obowi zuj cego
rozporz dzenia OO . W przypadku niektórych przedsi wzi
polskie przepisy s bardziej rygorystyczne i kwalifikuj
przedsi wzi cia do „wy szej” grupy – w takiej sytuacji nale y
dokładnie zweryfikowa , w którym aneksie dyrektywy OO
zostało umieszczone dane przedsi wzi cie.
A.3.2.2.
6. W przypadku, gdy przedsi wzi cie obj te jest aneksem I
dyrektywy OO nale y zał czy nast puj ce dokumenty:
a) decyzje administracyjne:
- pozwolenie na budow , je eli zostało wydane,
- decyzj lokalizacyjn (WZiZT, decyzj o ustaleniu lokalizacji
autostrady, decyzj o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzj
o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, decyzj o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej), je eli została wydana,
- decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach,

kwalifikuj przedsi wzi cia do „wy szej” grupy – w takiej
sytuacji nale y dokładnie zweryfikowa , w którym aneksie
dyrektywy
OO
zostało
umieszczone
dane
przedsi wzi cie.

b) streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji
zawartych w raporcie OO ,
c) wła ciwe dokumenty wskazane w pkt 90 Wytycznych
dotycz ce:
- wyników konsultacji z wła ciwymi organami administracji
A.3.2.2.
publicznej,
6. W przypadku, gdy przedsi wzi cie obj te jest aneksem I - przebiegu i wyników konsultacji społecznych,
dyrektywy OO nale y zał czy nast puj ce dokumenty:
- przebiegu i wyników post powania transgranicznego, je eli było
a) decyzje administracyjne:
przeprowadzone.
- decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzj budowlan , oraz poprzedzaj ce j postanowienie W przypadku przedsi wzi dla których post powanie o wydanie
uzgadniaj ce, je eli zostały wydane,
pozwolenia na budow wszcz to przed 28 lipca 2005 r. nale y
b) streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji zał czy :
zawartych w raporcie OO ,
c) wła ciwe dokumenty dotycz ce:
a) decyzje administracyjne:
- wyników konsultacji z wła ciwymi organami ochrony - pozwolenie na budow , je eli zostało wydane,
rodowiska i zdrowia publicznego,
- decyzj lokalizacyjn (WZiZT, decyzj o ustaleniu lokalizacji
- przebiegu i wyników konsultacji społecznych,
autostrady, decyzj o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzj
- przebiegu i wyników post powania transgranicznego, o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, decyzj o ustaleniu
je eli było przeprowadzone.
lokalizacji linii kolejowej), je eli została wydana,
b) streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji
A.3.2.3.
zawartych w raporcie OO ,
c) wła ciwe dokumenty wskazane w pkt 90 Wytycznych
dotycz ce:
Kwadrat pierwszy (Tak)
7. Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy w sytuacjach, - wyników konsultacji z wła ciwymi organami administracji
gdy dla przedsi wzi cia z II grupy wydano w toku publicznej,
post powania w sprawie decyzji o rodowiskowych - przebiegu i wyników konsultacji społecznych
uwarunkowaniach
postanowienie
o
obowi zku - przebiegu i wyników post powania transgranicznego, je eli było
przeprowadzenia
OO
(wykonania
raportu
o przeprowadzone.
oddziaływaniu na rodowisko). W takim

przypadku nale y przedstawi
mowa w pkt 6 Instrukcji.

dokumenty, o których A.3.2.3.

Kwadrat drugi (Nie)
8. Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy w sytuacjach, gdy
dla przedsi wzi cia z II grupy wydano w toku
post powania w sprawie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzenia OO . W my l dyrektywy OO oznacza
to, e nie przeprowadzono oceny oddziaływania na
rodowisko, st d niezwykle istotne jest uzasadnienie
postanowienia organu wła ciwego w sprawie decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach o odst pieniu od
konieczno ci przeprowadzenia OO , które ko czy
procedur
screeningu.
Uzasadnienie
powy szego
postanowienia powinno zosta nast pnie przytoczone w
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, w której
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia OO .
9. W przypadku opisanym w pkt. 8 Instrukcji w celu
udokumentowania
prawidłowo
przeprowadzonego
screeningu nale y:
a) doł czy postanowienie organu wła ciwego w sprawie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach o braku
potrzeby przeprowadzenia OO wraz z wcze niejszymi
postanowieniami organów ochrony rodowiska i zdrowia
publicznego zawieraj ce opinie co do potrzeby
przeprowadzenia OO
oraz wydan
decyzj
o
rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
b) w polu tekstowym umieszczonym w formularzu
wniosku pod kwadratem „Nie” opisa procedur zwi zan

Kwadrat pierwszy (Tak)
7. Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy w sytuacjach, gdy
dla przedsi wzi cia z II grupy wydano postanowienie o
obowi zku wykonania oceny oddziaływania na rodowisko, co
oznacza, e o obowi zku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na rodowisko przes dziło indywidualne badanie konkretnego
przedsi wzi cia.
W takim przypadku nale y przedstawi dokumenty, o których
mowa w pkt 6 Instrukcji.
Kwadrat drugi (Nie)
8. Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy w sytuacjach, gdy dla
przedsi wzi cia z II grupy wydano postanowienie o odst pieniu
od obowi zku wykonania oceny (raport OO
nie był
sporz dzany).W my l dyrektywy OO oznacza to, e nie
przeprowadzono oceny oddziaływania na rodowisko (patrz: pkt
37 Wytycznych), st d niezwykle istotne jest uzasadnienie
postanowienia wła ciwego organu o odst pieniu od konieczno ci
sporz dzenia raportu OO , które ko czy procedur screeningu
(patrz tak e: pkt 17, 28 i 35 Wytycznych).
9. W przypadku opisanym w pkt. 8 Instrukcji w celu
udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego screeningu
nale y:
a) doł czy postanowienie organu wła ciwego w sprawie decyzji o
rodowiskowych
uwarunkowaniach
o odst pieniu od obowi zku wykonania oceny oraz wcze niejsze
postanowienia organu ochrony rodowiska i Pa stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawieraj ce opinie co do

z kwalifikowaniem projektu do przeprowadzenia OO , a
wi c wskaza , e:
- organ prowadz cy post powanie zasi gn ł opinii
odpowiednich organów opiniuj cych,
- organy te wyraziły swoje stanowisko w postanowieniach
(wskaza jakie stanowisko zaj ły organy i kiedy wydały
swoje opinie),
- organ prowadz cy post powanie postanowił o
odst pieniu od obowi zku przeprowadzenia OO
dokonuj c analizy w oparciu o kryteria zawarte w art. 63
ust. 1 Uoo (dla post powania rozpocz tego przed 15
listopada 2010r o kryteria zawarte w § 5 rozporz dzenia
rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie
okre lenia rodzajów przedsi wzi
mog cych znacz co
oddziaływa
na
rodowisko oraz szczegółowych
uwarunkowa
zwi zanych
z
kwalifikowaniem
przedsi wzi cia do sporz dzania raportu o oddziaływaniu
na rodowisko),
Dodatkowo w polu tekstowym nale y przedstawi zwi le
powody, dla których odst piono od przeprowadzania OO
(powinny by streszczeniem uzasadnienia postanowienia o
braku potrzeby przeprowadzenia OO i nast pnie wydanej
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach). Zaleca si
wskaza w polu tekstowym, e projekt ze wzgl du na
swoje cechy takie jak:
- rodzaj i charakterystyka,
- usytuowanie,
- rodzaj i skala mo liwego oddziaływania na rodowisko,
przy uwzgl dnieniu kryteriów okre lonych w aneksie III
do dyrektywy OO nie wymaga przeprowadzenia OO .

konieczno ci sporz dzenia raportu OO – patrz pkt 49 ppkt 3 i pkt
90 ppkt 2 lit. b Wytycznych.
b) w polu tekstowym umieszczonym w formularzu wniosku pod
kwadratem „Nie” opisa procedur zwi zan z kwalifikowaniem
projektu do wykonania oceny, a wi c wskaza , e:
- organ prowadz cy post powanie zasi gn ł opinii odpowiednich
organów opiniuj cych,
- organy te wyraziły swoje stanowisko w postanowieniach
(wskaza
jakie
stanowisko
zaj ły
organy
i kiedy wydały swoje opinie),
- organ prowadz cy post powanie postanowił o odst pieniu od
obowi zku przeprowadzenia OO dokonuj c analizy w oparciu o
kryteria zawarte w art. 63 ustawy OO .
Dodatkowo w polu tekstowym nale y przedstawi wymienione
wy ej argumenty, które powinny znale
si w uzasadnieniu
postanowienia o odst pieniu od obowi zku sporz dzenia raportu
OO . Nale y je przytoczy zarówno wtedy, gdy organ - zgodnie z
podanymi
wy ej
zaleceniami
umie cił
je
w uzasadnieniu swego postanowienia, jak równie wtedy (czy
zwłaszcza wtedy), gdy tego zaniedbał.
10. Zaleca si wskaza w polu tekstowym, e projekt ze wzgl du
na swoje cechy takie jak:
- rodzaj i charakterystyka,
- usytuowanie,
- rodzaj i skala mo liwego oddziaływania na rodowisko, przy
uwzgl dnieniu kryteriów okre lonych w aneksie III do dyrektywy
OO nie wymaga przeprowadzenia OO .

A.3.3.
11. W pkt. A.3.3. nale y wymieni te plany i programy
(opracowane
na
szczeblu
centralnym,
albo
regionalnym/lokalnym), które ustanawiaj ramy dla pó niejszej
realizacji przedsi wzi
wchodz cych w skład projektów
ubiegaj cych si o dofinansowanie, i jednocze nie le ały u
podstaw tworzenia wła ciwych programów operacyjnych.

A.3.3.
10. W pkt. A.3.3. nale y wymieni te plany i programy
(opracowane
na
szczeblu
centralnym,
albo
regionalnym/lokalnym), które ustanawiaj ramy dla
pó niejszej realizacji przedsi wzi wchodz cych w skład
projektów ubiegaj cych si o dofinansowanie.
UWAGA! Dla ka dego z programów operacyjnych UWAGA! Dla ka dego z
programów
operacyjnych
przeprowadzano strategiczn ocen oddziaływania na przeprowadzano strategiczn ocen oddziaływania na rodowisko.
rodowisko.
Kwadrat pierwszy (Nie)
Nale y wyja ni , e projekt nie wynikał z programu/planu
Kwadrat pierwszy (Nie)
11. Nale y wyja ni , e projekt nie wynikał z podlegaj cego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na
programu/planu podlegaj cego procedurze strategicznej rodowisko albo program/plan został przyj ty przez wła ciwy
oceny oddziaływania na rodowisko albo program/plan organ krajowy przed wej ciem z ycie dyrektywy Parlamentu
został przyj ty przez wła ciwy organ krajowy przed Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
upływem terminu na wdro enie dyrektywy SOO . W sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
takim przypadku nale y poda jedynie link internetowy do rodowisko (dalej: dyrektywa OO ). W takim przypadku nale y
streszczenia w j zyku niespecjalistycznym prognozy poda jedynie link internetowy do streszczenia w j zyku
oddziaływania na
rodowisko sporz dzonej
dla niespecjalistycznym prognozy oddziaływania na rodowisko
wła ciwego programu operacyjnego, z którego rodków sporz dzonej dla wła ciwego programu operacyjnego, z którego
projekt ubiega si o dofinansowanie.
rodków projekt ubiega si o dofinansowanie.
Kwadrat drugi (Tak)
12. Nale y poda link internetowy do streszczenia
prognozy oddziaływania na rodowisko w j zyku
niespecjalistycznym, sporz dzonej dla:
a) wła ciwego programu operacyjnego, z którego rodków
projekt ubiega si o dofinansowanie, oraz

Kwadrat drugi (Tak)
Nale y poda link internetowy do streszczenia prognozy
oddziaływania na rodowisko w j zyku niespecjalistycznym,
sporz dzonej dla:
a) wła ciwego programu operacyjnego, z którego rodków projekt
ubiega si o dofinansowanie, oraz

b) innego programu/planu, w szczególno ci dotycz cego
okre lonego sektora działalno ci, w realizacj którego
wpisuje si przedsi wzi cie wchodz ce w skład projektu.
Je eli dla okre lonej sfery działalno ci nie istnieje
centralny program/plan, lecz jest ona unormowana
odpowiednimi programami/planami regionalnymi b d
lokalnymi, nale y wskaza link internetowy do streszcze
w
j zyku
niespecjalistycznym
prognoz
takich
programów/planów.
A.4

b) programu/planu dotycz cego okre lonego sektora działalno ci,
w realizacj którego wpisuje si przedsi wzi cie wchodz ce w
skład projektu. Je eli dla okre lonej sfery działalno ci nie istnieje
centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi
programami/planami regionalnymi b d
lokalnymi, nale y
wskaza
link internetowy do streszcze
w j zyku
niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów.
A.4
A.4.1.
12. Pytanie zawarte w pkt. A.4.1. dotyczy wszystkich rodzajów
przedsi wzi , tak e tych, których nie uwzgl dniono w
rozporz dzeniu OO , ani w zał cznikach do dyrektywy OO .
Nale y podkre li , e oddziaływanie na obszar Natura 2000 mo e
mie nie tylko przedsi wzi cie realizowane na terenie takiego
obszaru, ale i poza nim (patrz pkt 68 Wytycznych).

A.4.1.
13. Pytanie zawarte w pkt. A.4.1. dotyczy wszystkich
rodzajów przedsi wzi , tak e tych, których nie
uwzgl dniono w rozporz dzeniu OO , ani w zał cznikach
do dyrektywy OO . Nale y podkre li , e oddziaływanie
na obszar Natura 2000 mo e mie
nie tylko
przedsi wzi cie realizowane na terenie takiego obszaru, ale Kwadrat pierwszy (Tak)
13. Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy , gdy istniało
i poza nim.
prawdopodobie stwo, e przedsi wzi cie (z I, II lub III grupy)
mo e znacz co oddziaływa
na obszar Natura 2000 i
Kwadrat pierwszy (Tak)
14. Kwadrat pierwszy (Tak) nale y zaznaczy , gdy istniało przeprowadzono ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
prawdopodobie stwo, e przedsi wzi cie (z I, II lub III (odpowiadaj ca ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
grupy) mo e znacz co oddziaływa na obszar Natura 2000 siedliskowej, patrz rozdział F Wytycznych) po czym:
i przeprowadzono ocen oddziaływania na obszary Natura 1) ocena wykazała brak znacz cego negatywnego oddziaływania
(w
tym
po
zastosowaniu
rodków
2000 (odpowiadaj ca ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 przedsi wzi cia
minimalizuj cych) – nale y zaznaczy opcj 1) i wypełni pole
dyrektywy siedliskowej) po czym:
1) ocena wykazała brak znacz cego negatywnego tekstowe;
oddziaływania przedsi wzi cia (w tym po zastosowaniu 2) ocena wykazała znacz ce negatywne oddziaływanie, ale
rodków minimalizuj cych) – nale y zaznaczy opcj 1) i spełnione zostały wymagane dodatkowe warunki, – nale y

wypełni pole tekstowe;
2) ocena wykazała znacz ce negatywne oddziaływanie, ale
spełnione zostały wymagane dodatkowe warunki, – nale y
zaznaczy opcj 1) i 2) oraz wypełni pole tekstowe i
doł czy kopi formularza, o którym mowa w ppkt 2 pkt
A.4.1..
15. W przypadku, o którym mowa w:
1) pkt. 14 ppkt 1 Instrukcji, o stwierdzeniu braku
znacz cego negatywnego oddziaływania planowanego
przedsi wzi cia na te obszary (na podstawie
przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura
2000 odpowiadaj cej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3
dyrektywy
siedliskowej),
wiadcz
nast puj ce
dokumenty:
a) dla post powa w sprawie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach (przedsi wzi cia z grupy I i II):
- decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, z której
tre ci i uzasadnienia wynika, e organ, który j wydał,
stwierdził brak znacz cego negatywnego oddziaływania na
obszary Natura 2000 (w tym tak e po zastosowaniu
rodków minimalizuj cych, których obowi zek podj cia
ewentualnie nało ył w decyzji)
- poprzedzaj ce t decyzj postanowienie uzgadniaj ce
RDO , z którego tre ci i uzasadnienia wynika, e organ
ten
stwierdził
brak
znacz cego
negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym tak e po
zastosowaniu
rodków
minimalizuj cych,
których
obowi zek podj cia ewentualnie nało ył w decyzji);
b) dla post powa w sprawie decyzji budowlanych
(przedsi wzi cia z grupy I i II):

zaznaczy opcj 1) i 2) oraz wypełni pole tekstowe i doł czy
kopi formularza, o którym mowa w ppkt 2 pkt A.4.1..Zał cznika
2.1.
14. W przypadku, o którym mowa w:
1) pkt. 13 ppkt 1 Instrukcji, o stwierdzeniu braku znacz cego
negatywnego oddziaływania planowanego przedsi wzi cia na te
obszary (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na
obszary Natura 2000 odpowiadaj cej ocenie, o której mowa w art.
6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), wiadcz nast puj ce
dokumenty:
- decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, z której tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ, który j wydał, stwierdził brak
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000
(w tym tak e po zastosowaniu rodków minimalizuj cych, których
obowi zek podj cia ewentualnie nało ył w decyzji)
- poprzedzaj ce t decyzj uzgodnienie wojewody (dyrektora
urz du morskiego, a w przypadku dróg i linii kolejowych z I grupy
– Ministra rodowiska), z którego tre ci i uzasadnienia wynika, e
organ ten stwierdził brak znacz cego negatywnego oddziaływania
na obszary Natura 2000 (w tym tak e po zastosowaniu rodków
minimalizuj cych, które ewentualnie uznał za niezb dne do
nało enia w decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach).
2) pkt. 13 ppkt 2 Instrukcji, o stwierdzeniu znacz cego
negatywnego oddziaływania planowanego przedsi wzi cia na te
obszary oraz spełnieniu wyamaganych dodatkowych warunków, o
których mowa w pkt 70 lub 71 Wytycznych, umo liwiaj cych
jednak realizacj
tego przedsi wzi cia (na podstawie
przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
odpowiadaj cej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
Siedliskowej), wiadcz nast puj ce dokumenty:

- postanowienie uzgadniaj ce RDO , z którego tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ ten stwierdził brak
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000 (w tym tak e po zastosowaniu
rodków
minimalizuj cych,
których
obowi zek
podj cia
ewentualnie nało ył w decyzji);
c) dla post powa w sprawie decyzji, w przypadku których
przeprowadza si ocen oddziaływania przedsi wzi cia na
obszar Natura 2000 (przedsi wzi cia z grupy III):
- postanowienie uzgadniaj ce RDO , z którego tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ ten stwierdził brak
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000 (w tym tak e po zastosowaniu
rodków
minimalizuj cych,
których
obowi zek
podj cia
ewentualnie nało ył w decyzji);
2) pkt. 14 ppkt 2 Instrukcji, o stwierdzeniu znacz cego
negatywnego oddziaływania planowanego przedsi wzi cia
na te obszary oraz spełnieniu wyamaganych dodatkowych
warunków, umo liwiaj cych jednak realizacj
tego
przedsi wzi cia (na podstawie przeprowadzonej oceny
oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadaj cej
ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy
siedliskowej), wiadcz nast puj ce dokumenty:
a) dla post powa w sprawie decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach (przedsi wzi cia z grupy I i II):
- decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, z której
tre ci i uzasadnienia wynika, e organ który j wydał,
stwierdził
istnienie
znacz cego
negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 2000, ale
jednocze nie wskazał na wyst powanie przesłanek, o

- decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, z której tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ który j wydał, stwierdził istnienie
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000,
ale
jednocze nie wskazał na wyst powanie przesłanek, o których
mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej pozwalaj cych na
wydanie zgody na realizacj tego przedsi wzi cia,
- poprzedzaj ce t decyzj uzgodnienie organu, z którego tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ ten stwierdził istnienie znacz cego
negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale
jednocze nie wskazał na wyst powanie przesłanek, o których
mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, pozwalaj cych na
wydanie zgody na realizacj tego przedsi wzi cia;
17. W przypadku zaznaczenia kwadratu „Tak” nale y doł czy :
a) wyniki (streszczenie lub fragment) raportu OO dla danego
przedsi wzi cia, w którym opisano jego oddziaływanie na obszar
Natura 2000 (w tym m.in. stwierdzono brak lub istnienie
znacz cego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000,
zaproponowano działania i rodki minimalizuj ce i je eli było to
konieczne - rodki kompensuj ce znacz cy negatywny wpływ),
b) w przypadku planowanych przedsi wzi z I lub II grupy –
odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 6 i 7 oraz 9
Instrukcji. W przypadku przedsi wzi z III grupy – zaleca si
doł czanie dokumentów, o których mowa w pkt 14 Instrukcji,
c) w przypadku stwierdzenia w trakcie post powania OO
znacz co negatywnego oddziaływania przedsi wzi cia na obszary
Natura 2000 (patrz: pkt 13 ppkt 2 Instrukcji) kopi wypełnionego
formularza „Informacja na temat projektów, które mog wywiera
istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone

których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art.
34 UoP), pozwalaj cych na wydanie zgody na realizacj
tego przedsi wzi cia,
- poprzedzaj ce t decyzj postanowienie uzgadniaj ce, z
którego tre ci i uzasadnienia wynika, e organ ten
stwierdził
istnienie
znacz cego
negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocze nie
wskazał na wyst powanie przesłanek, o których mowa w
art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP),
pozwalaj cych na wydanie zgody na realizacj tego
przedsi wzi cia;
b) dla post powa w sprawie decyzji budowlanych
(przedsi wzi cia z grupy I i II):
- postanowienie uzgadniaj ce RDO , z którego tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ ten stwierdził istnienie
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000, ale jednocze nie wskazał na wyst powanie
przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy
siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalaj cych na wydanie
zgody na realizacj tego przedsi wzi cia);
c) dla post powa w sprawie decyzji, w przypadku których
przeprowadza si ocen oddziaływania na obszar Natura
2000 (przedsi wzi cia z grupy III):
- postanowienie uzgadniaj ce RDO , z którego tre ci i
uzasadnienia wynika, e organ ten stwierdził istnienie
znacz cego negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000, ale jednocze nie wskazał na wyst powanie
przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy
siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalaj cych na wydanie
zgody na realizacj tego przedsi wzi cia).

Komisji (DG ds. rodowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”.
UWAGA: Formularz „Informacja na temat projektów, które mog
wywiera istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000,
zgłoszone Komisji (DG ds. rodowiska) na mocy dyrektywy
92/43/EWG”, jest wypełniany przez wła ciwego wojewod albo
dyrektora urz du morskiego i przekazywany za po rednictwem
ministra wła ciwego do spraw rodowiska do KE. Kopi
wypełnionego formularza w wersji przekazanej do KE mo na
otrzyma jedynie od ministra wła ciwego do spraw rodowiska.
Kwadrat drugi (Nie)
18. Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy jedynie w przypadku,
kiedy nie istniało prawdopodobie stwo, e przedsi wzi cie mo e
znacz co oddziaływa na obszar Natura 2000 i nie uznano w
zwi zku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny
oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadaj cej ocenie, o
której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, patrz rozdział
F Wytycznych).
19. Podstawowym dokumentem potwierdzaj cym brak
mo liwo ci wyst pienia znacz cego negatywnego oddziaływania
przedsi wzi cia (nale cego do przedsi wzi z I lub II grupy) na
obszar Natura 2000, jest decyzja o
rodowiskowych
uwarunkowaniach,, a szczególno ci jej uzasadnienie, które
powinno wskazywa , e dane przedsi wzi cie nie b dzie miało
takiego oddziaływania ze wzgl du na:
- jego rodzaj i charakterystyk ,
- usytuowanie, w tym odległo od obszarów Natura 2000, na
które planowane przedsi wzi cie mogłoby mie potencjalne
oddziaływanie - zarówno ju wyznaczonych czy przekazanych do

16. W przypadku zaznaczenia kwadratu „Tak” nale y
doł czy :
a) wyniki (streszczenie lub fragment) raportu OO dla
danego przedsi wzi cia, w którym opisano jego
oddziaływanie na obszar Natura 2000 (w tym m.in.
stwierdzono brak lub istnienie znacz cego negatywnego
wpływu na obszary Natura 2000, zaproponowano działania
i rodki minimalizuj ce i je eli było to konieczne - rodki
kompensuj ce znacz cy negatywny wpływ),
b) w przypadku planowanych przedsi wzi z I lub II
grupy – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 6
oraz 9 Instrukcji. W przypadku przedsi wzi z III grupy –
zaleca si doł czanie dokumentów, o których mowa w pkt
15 podpkt. 1) lit c) oraz 15 podpkt. 2) lit c) Instrukcji,
c) w przypadku stwierdzenia w trakcie post powania OO
znacz co negatywnego oddziaływania przedsi wzi cia na
obszary Natura 2000 (patrz: pkt 14 ppkt 2 Instrukcji) kopi
wypełnionego formularza „Informacja na temat projektów,
które mog wywiera istotny negatywny wpływ na obszary
NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. rodowiska)
na mocy dyrektywy 92/43/EWG”.
UWAGA: Formularz „Informacja na temat projektów,
które mog wywiera istotny negatywny wpływ na obszary
NATURA 2000, zgłoszone Komisji (Dyrekcja Generalna
ds. rodowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jest
wypełniany przez RDO
przekazywany GOD , a
nast pnie za po rednictwem ministra wła ciwego do spraw
rodowiska do KE. Kopi wypełnionego formularza w
wersji przekazanej do KE mo na otrzyma jedynie od

KE przez Polsk , jak i tych planowanych do wyznaczenia,
- rodzaj i skal mo liwego oddziaływania na rodowisko w
kontek cie celów, dla których zostały (lub maj zosta ) utworzone
obszary Natura 2000, na które planowane przedsi wzi cie
mogłoby mie potencjalny wpływ.
20. W przypadku, gdy przedsi wzi cie nie jest wymienione w
rozporz dzeniu OO (nie nale y do przedsi wzi z I lub z II
grupy) i beneficjent nie wyst pił w zwi zku z tym z wnioskiem o
wydanie decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach,
potwierdzeniem braku mo liwo ci wyst pienia negatywnego
wpływu na obszary Natura 2000 jest decyzja zezwalaj ca na
realizacj przedsi wzi cia (w praktyce najcz ciej pozwolenie na
budow ). Organ wydaj cy pozwolenie na budow , w przypadku
stwierdzenia,
e przedsi wzi cie to mogłoby negatywnie
oddziaływa na obszar Natura 2000, ma bowiem obowi zek
zawiesi post powanie w drodze postanowienia do czasu
rozstrzygni cia sprawy przez RDO
A.5.
21. W warunkach polskich przepisów rodkiem, o którym mowa
w tym punkcie mo e by analiza porealizacyjna,. W przypadku
nało enia obowi zku sporz dzenia analizy porealizacyjnej, w polu
tekstowym umieszczonym w formularzu nale y opisa dotycz ce
jej szczegóły (zakres i termin jej przedstawienia) oraz wskaza , e
obowi zek przeprowadzenia analizy nało ono w decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja te powinna bowiem
zawiera stosowne rozstrzygni cia, a wi c wła nie zakres i termin
przedstawienia analizy oraz podane w uzasadnieniu informacje
dotycz ce potrzeby wykonania takiej analizy.
Je eli zastosowano inne rodki w zakresie ochrony rodowiska ni

ministra wła ciwego do spraw rodowiska.

analiza porealizacyjna nale y je w sposób zwi zły opisa .

Kwadrat drugi (Nie)
17. Kwadrat drugi (Nie) nale y zaznaczy jedynie w
przypadku, kiedy nie istniało prawdopodobie stwo, e
przedsi wzi cie mo e znacz co oddziaływa na obszar
Natura 2000 i nie uznano w zwi zku z tym za konieczne
przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura
2000 (odpowiadaj cej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3
dyrektywy siedliskowej).
18. W przypadku przedsi wzi
z I lub II grupy
podstawowym dokumentem potwierdzaj cym brak
mo liwo ci
wyst pienia
znacz cego
negatywnego
oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura 2000, jest
decyzja o
rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
poprzedzaj ce j postanowienie uzgadniaj ce RDO , a w
szczególno ci
ich
uzasadnienia,
które
powinno
wskazywa , e dane przedsi wzi cie nie b dzie miało
takiego oddziaływania ze wzgl du na:
- jego rodzaj i charakterystyk , usytuowanie, w tym
odległo od obszarów Natura 2000, na które planowane
przedsi wzi cie mogłoby mie potencjalne oddziaływanie,
- rodzaj i skal mo liwego oddziaływania na rodowisko w
kontek cie celów, dla
których zostały (lub maj zosta ) utworzone obszary
Natura 2000, na które planowane przedsi wzi cie mogłoby
mie potencjalny wpływ.
W przypadku przedsi wzi
z grupy III dokumentem
potwierdzaj cym brak mo liwo ci wyst pienia znacz cego
negatywnego oddziaływania przedsi wzi cia na obszar

A.6.
22. Nale y wskaza procentowy udział rodków przeznaczonych
na zmniejszenie lub skompensowanie strat dla rodowiska
naturalnego oraz zwi le opisa , jakie rodki zaplanowano w
ramach projektu z oszacowaniem ich kosztów.
A.7.
23. Nale y zwi le opisa jak projekt ubiegaj cy si o
dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej b dzie wpisywa
si we wspólnotow polityk dotycz c gospodarki wodnej,
ciekowej lub odpadów stałych oraz w jakim zakresie b dzie
wpisywał si w realizacj odpowiedniego planu b d programu z
danego sektora.

Dodatkowe uwagi
24. W przypadku, o którym mowa w pkt 88 Wytycznych, w
zał czniku 2.1 nale y wypełni jedynie:
a) pkt A.3.1.1. – zaznaczy kwadrat „Tak” b d „Nie” w
zale no ci czy uzyskano ju pozwolenie na budow ;
b) pkt A.3.1.2-A.3.1.4 – uzupełni pola tekstowe w zale no ci od
odpowiedzi udzielonej w lit. a;
c) pkt A.3.1.5. – okre li organ wła ciwy do wydania pozwolenia
na budow ;
d) pkt A.3.2.1. – zaznaczy kwadrat trzeci „ adnym z powy szych
zał czników” (ł cznie z odpowiedzi na pytanie A.3.3.);
e) pkt A.4.1. – zaznaczy kwadrat „Nie”;

Natura 2000 b dzie postanowienie RDO
stwierdzaj ce
obowi zku
przeprowadzenia
oddziaływania na obszar Natura 2000.
19. W przypadku zaznaczenia kwadratu „Nie”
doł czy wypełnione przez RDO „Za wiadczenie
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
2000”

nie f) pkt A.7. – uzupełni pole tekstowe, o ile projekt dotyczy
oceny jednego z sektorów.
25. W przypadku, o którym mowa w pkt 89 Wytycznych, w
nale y zał czniku 2.1 nale y wypełni jedynie:
organu a) pkt A.3.1.1. – zaznaczy kwadrat „Nie”;
Natura b) pkt A.3.2.1. – zaznaczy kwadrat trzeci „ adnym z powy szych
zał czników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.).

A.5.
20. W warunkach polskich przepisów rodkiem, o którym
mowa w tym punkcie mo e by analiza porealizacyjna, o
której mowa w art. 83, art. 94 oraz art. 102 Uoo . W
przypadku nało enia obowi zku sporz dzenia analizy
porealizacyjnej, w polu tekstowym umieszczonym w
formularzu nale y opisa dotycz ce jej szczegóły (zakres i
termin jej przedstawienia) oraz wskaza , e obowi zek
przeprowadzenia analizy nało ono w decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji budowlanej
lub decyzji, w przypadku której prowadzi si post powanie
w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
Decyzje te powinny bowiem zawiera
stosowne
rozstrzygni cia, a wi c wła nie zakres i termin
przedstawienia analizy oraz podane w uzasadnieniu
informacje dotycz ce potrzeby wykonania takiej analizy.
Je eli zastosowano inne rodki w zakresie ochrony
rodowiska ni analiza porealizacyjna nale y je w sposób
zwi zły opisa .
A.6.
21. Nale y

wskaza

procentowy

udział

rodków

przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie strat
dla rodowiska naturalnego oraz zwi le opisa , jakie
rodki zaplanowano w ramach projektu z oszacowaniem
ich kosztów.
A.7.
22. Nale y zwi le opisa jak projekt ubiegaj cy si o
dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej b dzie
wpisywa si we wspólnotow polityk dotycz c
gospodarki wodnej, ciekowej lub odpadów stałych oraz w
jakim zakresie b dzie wpisywał si w realizacj
odpowiedniego planu b d programu z danego sektora.

Str. 54, zał. 7
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2. WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁA 1.1-1.2
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3. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP 2007-2013 O PRIORYTETOWA 1 DZIAŁANIA 1.1-1.2
Str. 5, p. B.13.3 dodano
Nale y pami ta , i w przypadku osób fizycznych prowadz cych
działalno
gospodarcz , obj tych mał e sk
wspólno ci
maj tkow , bez znaczenia jest czy osoby te działaj na tych samych
rynkach, rynkach pokrewnych czy innych. Charakter zwi zku
mał e skiego mi dzy tymi osobami przes dza o konieczno ci oceny
statusu M P, bior c pod uwag dane dotycz ce ka dej z działalno ci
gospodarczych
prowadzonych
przez
poszczególnych
współmał onków.
W zwi zku z powy szym ka dorazowo przy okre laniu statusu M P
Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadz cej działalno
gospodarcz oraz spółki cywilnej), u których wyst puje brak
rozdzielno ci maj tkowej, nale y zbada powi zania wynikaj ce ze
wspólno ci maj tkowej i prowadzonej działalno ci gospodarczej
przez współmał onka.
Str. 8, p. D.1.2
dodano
Aby wykaza pozytywne efekty rodowiskowe, warto ci
wska ników (np. wska nik zmiana ilo ci zu ycia wody) powinny
wykazywa tendencj malej c z czasem. W zwi zku z
powy szym niedopuszczalna jest sytuacja, gdy warto bazowa
jest ni sza ni warto docelowa (po zrealizowaniu Projektu).

Prawidłow sytuacj obrazuje poni szy przykład: warto bazowa
- 200, warto w pierwszym roku - 200, warto w drugim roku 100, warto
w trzecim roku - 100. Pozytywnym efektem
„ rodowiskowym” Projektu b dzie, wi c redukcja o 100
jednostek.
Str.10 p. E.1

dodano

Poszczególni partnerzy nie mog by podmiotami powi zanymi
w rozumieniu zał cznika I Rozporz dzenia Komisji WE Nr
800/20081
_________________________________
1

Jako podmioty powi zane rozumiemy tak e osoby fizyczne prowadz ce
działalno
gospodarcz , obj te mał e sk wspólno ci maj tkow , bez
znaczenia jest czy osoby te działaj na tych samych rynkach, rynkach
pokrewnych czy innych. Charakter zwi zku mał e skiego mi dzy tymi
osobami przes dza o traktowaniu ich jako podmioty powi zane.
W zwi zku z powy szym ka dorazowo przy okre laniu powi zania
podmiotów (dot. osoby fizycznej prowadz cej działalno gospodarcz oraz
spółki cywilnej), u których wyst puje brak rozdzielno ci maj tkowej, nale y
zbada powi zania wynikaj ce ze wspólno ci maj tkowej i prowadzonej
działalno ci gospodarczej przez współmał onka.

Str. 12, p. F.3

dodano

− Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych2;
− Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych3.
W przypadku, gdy planowane wydatki w ramach Projektu b d
podlegały zasadom regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz
pomocy de minims nale y zaznaczy oba ww. rozporz dzenia.

W Działaniu 1.2. wydatki inne ni szkoleniowe m.in. koszt
uzyskania ochrony patentowej (tłumaczenia, niezb dne opinie),
uzyskanie aprobat technicznych, uzyskanie certyfikatów,
wdro enie systemu ISO, powinny by realizowane przy
wykorzystaniu wsparcia o charakterze de minimis. W zwi zku z
czym, wsparcie w ramach ww. wydatków mo e by finansowane
wył cznie przy u yciu schematu pomocy de minimis.
Okre lenie wła ciwego schematu pomocy w ramach danych
wydatków powinno by sporz dzone zgodnie z Wytycznymi
dotycz cymi kwalifikowalno ci wydatków w ramach Działa
1.1–1.2. RPO WP 2007-2013 oraz zgodnie z Wytycznymi dla
beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w
ramach OP 1 RPO WP obowi zuj cymi w ramach konkursu.
1
1

Str. 12, p. F.5

dodano

4. WZÓR BIZNES PLANU 1.1-1.2
Str. 2
W trakcie wypełniania tabeli B-5, B-6, B-7, B-8, E-1, E2, E-3 Wnioskodawcy winni post powa zgodnie z
przykładami podanymi w poni szej tabeli:

_________________

Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562
Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1599

(..) a ł czna warto
wydatków w ramach instrumentu
elastyczno ci nie mo e przekroczy 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu
W trakcie wypełniania tabeli B-5, B-6, B-7, B-8, E-1, E-2, E-3
Wnioskodawcy winni post powa zgodnie z przykładami podanymi
w poni szej tabeli (przy zało eniu, e wniosek b dzie składany w
2012 roku):

Str. 3

Np. 2010

Np. 2012

3 Str.

Np. 2009

Np. 2011

Str. 3

Np. 2008 2007

Np. 2010 2009

Str. 3

Dane za okres od rozpocz cia działalno ci do ko ca

Dane za okres od rozpocz cia działalno ci do ko ca 2011 roku

2009 roku
Str. 3
Str. 3
Str. 3
Str. 3
Str. 5/A-1

Str. 5/A-1

Dane za pełny 2009 rok
Dane/prognozy za okres od rozpocz cia działalno ci do
ko ca roku 2010
Dane/prognozy za pełny 2010 rok
Dane/prognozy za pełny 20010 rok
Nale y poda podstawowe dane dotycz ce
Wnioskodawcy. Nale y tak e poda informacje o
udziałowcach (je li tacy wyst puj ) oraz o
posiadanych udziałach w innych podmiotach
5. Udziałowcy (% udziałów)

Dane za pełny 2011 rok
Dane/prognozy za okres od rozpocz cia działalno ci do ko ca
roku 2012
Dane/prognozy za pełny 2012 rok
Dane/prognozy za pełny 2012 rok
Nale y poda podstawowe dane dotycz ce Wnioskodawcy. Nale y
tak e poda informacje o powi zaniach Wnioskodawcy z innymi
podmiotami (je li takie wyst puj ) oraz o posiadanych udziałach w
innych podmiotach
5. Czy przedsi biorstwo pozostaje w relacji
przedsi biorstw/podmiotów partnerskich (je eli tak prosz
poda % udziałów w tych podmiotach)

Str. 5/A-1

6. Udziały w innych podmiotach (% udziału)

6. Czy przedsi biorstwo pozostaje w relacji
przedsi biorstw/podmiotów powi zanych (je eli tak prosz poda %
udziału w tych podmiotach)12
3

Str. 5

b/d

Jako podmiot powi zany rozumiemy tak e osoby fizyczne
prowadz ce działalno
gospodarcz , posiadaj ce wspólno
maj tkow , bez znaczenia, czy osoby te działaj na tych samych
rynkach, rynkach pokrewnych czy innych, charakter zwi zku
zachodz cy mi dzy tymi osobami – zwi zek mał e ski - przes dza
o konieczno ci oceny statusu M P, bior c pod uwag dane obydwu
działalno ci gospodarczych osób fizycznych.

Str. 7

Np. je eli okres realizacji Projektu wynosi 2 lata (2010 i
2011), a trwało Projektu po zako czeniu jego realizacji
powinna obejmowa 3 kolejne lata (2012, 2013, 2014) to
suma kolumn po roku bazowym/okresie bie cym (bez
jego uwzgl dnienia) wynosi 5.
W przypadku niewystarczaj cej liczby kolumn
Wnioskodawca powinien dostawi brakuj ce lub usun
niepotrzebne kolumny (jedynie kolumny z latami).

Np. je eli okres realizacji Projektu wynosi 2 lata (2012 i 2013), a
trwało
Projektu po zako czeniu jego realizacji powinna
obejmowa 3 kolejne lata (2014, 2015, 2016) to suma kolumn po
„okresie poprzedzaj cym” (bez jego uwzgl dnienia) wynosi 5.
W przypadku niewystarczaj cej liczby kolumn Wnioskodawca
powinien dostawi brakuj ce lub usun niepotrzebne kolumny
(jedynie kolumny z latami).

Str. 8/B-7
Str. 9/B-8

Suma przychodów ogółem
Suma przychodów ogółem

Suma przychodów ogółem z działalno ci produkcyjnej/usługowej
Suma przychodów ogółem z działalno ci handlowej

Str. 10/C-1

Nale y poda informacje o aktualnym stanie zatrudnienia Nale y poda informacje o aktualnym stanie zatrudnienia w etatach
(z uwzgl dnieniem wła cicieli) i wielko ci
(z uwzgl dnieniem wła cicieli) i wielko ci przewidywanej. Nale y
przewidywanej. Nale y uzasadni (w przypadku
uzasadni (w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy), jakie

Str. 10/C-1

Str. 11/D-2
Str. 13/E

tworzenia nowych miejsc pracy), jakie osoby b d
zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostan
zlikwidowane.
Prosz pami ta , aby uwzgl dni płace wszystkich tych
osób w odpowiednim wierszu w tabeli E-2.
1. Prosz okre li liczb osób zaanga owanych w
realizacj Projektu oraz opisa posiadane zasoby ludzkie,
uwzgl dniaj c do wiadczenie w realizacji przedsi wzi
o podobnym charakterze jak planowana inwestycja.
Termin rozpocz cia i zako czenia realizacji Projektu:
Od mm/rr:
Od mm/rr:
W przypadku sporz dzania Sekcji E, liczba kolumn (lat)
po kolumnie „Okres poprzedzaj cy” powinna
odzwierciedla okres realizacji Projektu wraz z
zachowaniem jego trwało ci – 3 lata od zako czenia
realizacji Projektu.
Np. je eli okres realizacji Projektu wynosi 2 lata (2010 i
2011), a trwało Projektu po zako czeniu jego realizacji
powinna obejmowa 3 kolejne lata (2012, 2013, 2014) to
suma kolumn po roku bazowym/okresie bie cym (bez
jego uwzgl dnienia) wynosi 5.
W przypadku niewystarczaj cej liczby kolumn
Wnioskodawca powinien dostawi brakuj ce lub usun
niepotrzebne kolumny (jedynie kolumny z latami).

osoby b d zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostan
zlikwidowane.
Prosz pami ta , aby uwzgl dni płace wszystkich tych osób w
odpowiednim wierszu w tabeli E-2.
1. Prosz okre li
liczb osób zaanga owanych w realizacj
Projektu oraz opisa posiadane zasoby ludzkie (w etatach),
uwzgl dniaj c do wiadczenie w realizacji przedsi wzi
o podobnym charakterze jak planowana inwestycja.
usuni to
W przypadku sporz dzania Sekcji E, liczba kolumn (lat) po
kolumnie „Okres poprzedzaj cy” powinna odzwierciedla okres
realizacji Projektu wraz z zachowaniem jego trwało ci – 3 lata od
zako czenia realizacji Projektu.
Np. je eli okres realizacji Projektu wynosi 2 lata (2012 i 2013), a
trwało
Projektu po zako czeniu jego realizacji powinna
obejmowa 3 kolejne lata (2014, 2015, 2016) to suma kolumn po
„okresie poprzedzaj cym” (bez jego uwzgl dnienia) wynosi 5.
W przypadku niewystarczaj cej liczby kolumn Wnioskodawca
powinien dostawi brakuj ce lub usun niepotrzebne kolumny
(jedynie kolumny z latami).

5. WYTYCZNE DOTYCZ CE KWALIFIKOWALNO CI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁA 1.1–1.2 RPO WP 2007-2013
Str. 11 p. 3

dodano

rodek trwały – składnik rzeczowych aktywów przedsi biorstwa,
który spełnia nast puj ce warunki: stanowi własno
lub

współwłasno
podatnika, został nabyty lub wytworzony we
własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do u ytku w dniu
przyj cia do u ywania, przewidywany okres u ywania jest dłu szy
ni rok, jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby
zwi zane z prowadzon przez niego działalno ci gospodarcz
Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez
beneficjenta w zwi zku z realizacj projektu w ramach Działa
1.1–1.2 RPO WP, zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w
Wytycznych, który kwalifikuje si do refundacji (lub rozliczenia
– w przypadku systemu zaliczkowego) ze
rodków
przeznaczonych na realizacj Działa 1.1–1.2 RPO WP w trybie
okre lonym w umowie o dofinansowanie projektu;

Str. 11 p. 3

Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony
przez beneficjenta w zwi zku z realizacj projektu w
ramach Działa 1.1–1.2 RPO WP, zgodnie z zasadami
obowi zuj cymi w Wytycznych, który kwalifikuje si do
refundacji ze rodków przeznaczonych na realizacj
Działa 1.1-1.2 RPO WP w trybie okre lonym w umowie
o dofinansowanie projektu;

Str. 12, p.3

Wydatek niekwalifikowalny – wydatek lub koszt Wydatek
niekwalifikowalny
–
wydatek
lub
koszt
niekwalifikuj cy si
do refundacji ze
rodków niekwalifikuj cy si do refundacji (lub rozliczenia – w
przeznaczonych na realizacj Działa 1.1-1.2 RPO WP;
przypadku systemu zaliczkowego) ze rodków przeznaczonych
na realizacj Działa 1.1–1.2 RPO WP;

Str.15, p 5.2

dodano

Str.18, p.5.5

b dzie raport kasowy beneficjenta.

Umowa partnerska powinna jednoznacznie okre la zasady
rozliczania pomi dzy partnerami kosztów realizacji projektu.
Dopuszczalne s dwie metody post powania. Pierwsza polega na
rozgraniczeniu poszczególnych wydatków w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i przypisaniu ka dego z nich konkretnemu
partnerowi. Druga metoda polega na ponoszeniu kosztów przez
jednego z partnerów i przenoszenie cz ci tych wydatków na
pozostałych partnerów poprzez wystawienie noty ksi gowej. Z
uwagi na brak jednoznacznych uregulowa prawnych nie
dopuszcza si rozliczania wydatków w projekcie poprzez
wystawianie pomi dzy partnerami tzw. refaktur.
mo e by : pokwitowanie przyj cia zapłaty gotówkowej podpisane

przez przedstawiciela sprzedaj cego, na którym
informacje dot. sprzedaj cego, nabywcy, tytułu
zapłaty i uiszczonej kwoty; KP sprzedaj cego;
sprzedaj cego o przyj ciu zapłaty gotówkowej,
zawierało dane okre lone dla pokwitowania.

b d zawarte
zapłaty, daty
o wiadczenie
które b dzie

Str.19, p.5.5

4) Dowodami poniesienia wydatków s tak e faktury w
walucie
obcej
wiarygodnie
przetłumaczone.
Do przeliczenia waluty nale y zastosowa zasady opisane
w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla
Działa 1.1–1.2 w rozdziale 7.4 oraz w jego zał czniku nr
9.

4) Dowodami poniesienia wydatków s tak e dowody ksi gowe
wystawione w j zyku obcym, je eli zostały wiarygodnie
przetłumaczone. Do przeliczenia faktur wystawionych w walucie
obcej nale y zastosowa zasady opisane w Przewodniku
Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działa 1.1–1.2 w rozdziale
7.4.

Str.19, p.5.7

3) Ł czna kwota wydatków obj tych mechanizmem
elastycznego finansowania uznanych za kwalifikowalne
nie mo e przekroczy 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.

3) Ł czna kwota wydatków obj tych mechanizmem elastycznego
finansowania uznanych za kwalifikowalne nie mo e przekroczy
10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
W przypadku, w którym w wyniku realizacji projektu zmianie
ulegnie stosunek procentowy instrumentu elastyczno ci do
całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie, do
wyliczenia
wydatków
kwalifikowalnych
obj tych
instrumentem elastyczno ci nale y zastosowa zaktualizowany
udział procentowy instrumentu elastyczno ci. Szczególnym
przypadkiem jest sytuacja, w której beneficjent poniesie
wydatek w ramach instrumentu elastyczno ci w wysoko ci
zaplanowanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a
pozostałe wydatki w kwotach ni szych (oszcz dno ci).
Pierwotnie zatem udział instrumentu elastyczno ci wynosił np.
10%, natomiast w wyniku takiej realizacji projektu udział
instrumentu elastyczno ci przekroczy 10%. W opisanym
przykładzie, pomimo realizacji cross-financing-u zgodnie z

Str. 23,p. 8.1

4) Podstaw uznania wydatku zwi zanego z nabyciem
nieruchomo ci za kwalifikowalny jest przedło enie aktu
notarialnego i aktualnego operatu szacunkowego tj
sporz dzonego nie pó niej ni na 3 miesi ce przed
zło eniem wniosku o dofinansowanie. Je eli cena nabycia
nieruchomo ci jest wy sza ni jej warto
rynkowa,
potwierdzona operatem szacunkowym sporz dzonym
przez uprawnionego rzeczoznawc w rozumieniu ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), to ró nicy
mi dzy cen nabycia a warto ci rynkow nie uwzgl dnia
si w wydatkach kwalifikowalnych.

Str. 27, p. 12

3) Do współfinansowania kwalifikuj si nast puj ce
formy leasingu:
a) leasing finansowy,
b) leasing operacyjny (o ile umowa zawiera
klauzul dotycz c przeniesienia własno ci danego
dobra na beneficjenta),

warto ciami uj tymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
kwot wydatków kwalifikowalnych obj tych instrumentem
elastyczno ci nale y pomniejszy tak, aby udział instrumentu
elastyczno ci nie przekraczał 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.
4) Podstaw
uznania wydatku zwi zanego z nabyciem
nieruchomo ci za kwalifikowalny jest przedło enie aktu
notarialnego i aktualnego operatu szacunkowego tj.
sporz dzonego nie pó niej ni na 3 miesi ce przed nabyciem
nieruchomo ci.. Je eli cena nabycia nieruchomo ci jest wy sza ni
jej warto
rynkowa, potwierdzona operatem szacunkowym
sporz dzonym przez uprawnionego rzeczoznawc w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), to ró nicy mi dzy
cen nabycia a warto ci rynkow nie uwzgl dnia si w
wydatkach
kwalifikowalnych.
W
przypadku
gdy
nieruchomo została nabyta w ramach publicznego przetargu
przeprowadzonego zgodnie z ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo ciami za kwalifikowaln uznaje si
cen ustalon w przetargu.
3) Do współfinansowania kwalifikuj si umowy leasingu, które
spełniaj warunki leasingu finansowego, okre lone w przepisach
rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada
2008 roku przyjmuj cego okre lone mi dzynarodowe standardy
rachunkowo ci, zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady lub w przypadku umowy
leasingu operacyjnego zawieraj ce w swojej tre ci zobowi zanie
do przeniesienia przedmiotu leasingu na beneficjenta po

zako czeniu trwania umowy lub gdy istnieje takie zobowi zanie
beneficjenta w innej formie.
Str. 28, p. 12

9) W przypadku, gdy okres obowi zywania umowy
leasingu przekracza ko cow dat kwalifikowalno ci
wydatków,
wydatkami
kwalifikuj cymi
si
do
współfinansowania, z zastrze eniem zapisów pkt 10a),
s wył cznie wydatki leasingobiorcy, które zostały
faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
najpó niej w dniu 30 czerwca 2015 r.

9) W przypadku, gdy okres obowi zywania umowy leasingu
przekracza ko cow
dat
kwalifikowalno ci wydatków,
wydatkami kwalifikuj cymi si
do współfinansowania, z
zastrze eniem zapisów pkt 10a), s
wył cznie wydatki
leasingobiorcy, które zostały faktycznie poniesione w okresie
realizacji projektu, najpó niej w dniu 30 czerwca 2015 r. W
przypadku, gdy beneficjent zawarł umow o leasing operacyjny,
która zawiera zobowi zanie do przeniesienia przedmiotu leasingu
na beneficjenta po zako czeniu umowy okres obowi zywania
umowy leasingowej musi zako czy si przed terminem
zako czenia realizacji projektu.

Str. 29 p. 14

dodano

Rozdział 14 - Wydatki na kary umowne
1) W sytuacji, gdy z umowy beneficjenta z wykonawc wynika,
e powinny by naliczone kary umowne, beneficjent jest
zobowi zany
do
pomniejszenia
kwoty
wydatków
kwalifikowalnych we wniosku o płatno o wysoko kary
wynikaj cej z umowy oraz wyliczenia, w oparciu o t kwot ,
wnioskowanej kwoty do wypłaty w ramach wniosku o
płatno . Kara umowna mo e by uwzgl dniona we wniosku o
płatno w innej wysoko ci, je eli beneficjent przedstawi
dokument po wiadczaj cy naliczenie kary umownej w innej
wysoko ci ni wynika z umowy z wykonawc lub inna
wysoko kary umownej b dzie wynika z prawomocnego
orzeczenia s dowego.

2) W sytuacji, gdy na wykonawc nało one s kary umowne za
nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie prac, wiadczenie
usług lub realizacj dostaw, które poci gaj za sob
dodatkowe wydatki beneficjenta (na pokrycie szkód lub by
zrekompensowa powstałe w wyniku działania wykonawcy
straty beneficjenta), a kary zostaj wykorzystane przez
beneficjenta na pokrycie tych wydatków, wówczas kary – w
wysoko ci poniesionych wydatków – nie pomniejszaj kwoty
wydatków kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o
płatno . W takim przypadku beneficjent powinien
rzetelnie udokumentowa poniesione wydatki. W sytuacji,
gdy wyliczenie ww. wydatków jest niemo liwe, uzyskana
przez beneficjenta kara umowna w cało ci pomniejsza kwot
wydatków kwalifikowalnych stanowi cych podstaw do
wyliczenia kwoty wnioskowanej do wypłaty.

Str.30, p. 15

Str. 31, p.15

3) W sytuacji, gdy kara umowna/odszkodowanie dotyczy
zarówno
wydatków
kwalifikowalnych
jaki
i
niekwalifikowalnych wysoko kary pomniejszaj cej wydatki
kwalifikowalne obni a si proporcjonalnie.
h) wydatki na pokrycie opłat zwi zanych z prowadzeniem h) wydatki na pokrycie opłat zwi zanych z prowadzeniem
rachunku bankowego na potrzeby projektu
rachunku bankowego na potrzeby projektu (nie dotyczy wydatków
poniesionych na otwarcie i prowadzenie wyodr bnionego
rachunku bankowego słu cego wył cznie do operacji zwi zanych
z zaliczk , o ile beneficjent przewidział takie wydatki we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu),
dodano

r) wydatki, których płatno
kompensaty.

została rozliczona w formie

Str.31, p.15

dodano

v) nabycie lokalu mieszkalnego, tak e w sytuacji, kiedy nast puje
nabycie lokalu mieszkalnego w celu przekształcenia go na lokal
u ytkowy,
w) nabycie wyników prac B+R, praw do własno ci intelektualnej,
w tym patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej, zwi zanych z wdra anym produktem lub usług ,
je eli koszt ich nabycia nie został uj ty w ewidencji warto ci
niematerialnych i prawnych i nie podlega amortyzacji.

Str.33, p.16

dodano

koszty nadzoru budowlanego oraz autorskiego (pod
warunkiem,
e
s
one
zwi zane
z kosztami gruntu, budynków oraz parku
maszynowego),
koszty planów i projektów budowlanych (pod
warunkiem, e plany dotycz wykonania prac, a nie
ogólnej wykonalno ci inwestycji),
koszty inwestora zast pczego (pod warunkiem, e jest
on
zwi zany
z
realizacj
inwestycji
i zintegrowany z kosztami tej inwestycji),
prace demonta owe, przygotowanie terenu budowy,
roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie
urz dze a tak e całego obiektu nowej inwestycji,
przył cza (w tym wodne, kanalizacyjne, gazowe,
energetyczne),
wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu,
prace geodezyjne i konserwatorskie.

6. TABELA WSKA NIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁA 1.1-1.2 RPO WP
Liczba osób korzystaj cych z usług on-line / osoby
Str.2, 1.1.27
Liczba nowych usług elektronicznych dla M P wiadczonych

Str. 3, 1.2.7

obowi zkowy

przez wsparte przedsi biorstwa/ sztuki
uzupełniaj cy

Str. 3, 1.2.13

obowi zkowy

uzupełniaj cy

7. WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013
DLA DZIAŁA 1.1- 1.6 (bez Działania 1.3)
Str.11, p.2
dodano
Je li przedsi biorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap
Działanie 1.1
finansowy w trakcie roku referencyjnego, który jest brany pod
uwag , nie wpłynie to na sytuacj przedsi biorstwa. Zachowuje
ono status M P, jaki miało na pocz tku roku. Jednak e je li
zjawisko to powtórzy si w ci gu kolejnych dwóch lat, nast pi
utrata statusu.
Powy sza zasada ma zastosowanie do typowej sytuacji zmiany
wielko ci przez M P, kiedy jest ona spowodowana zmian
wielko ci zatrudnienia i obrotów w przedsi biorstwie. Nie stosuje
si
jej natomiast w przypadku zmiany wła ciciela
przedsi biorstwa w wyniku przekształcenia. Zatem, je li
przedsi biorstwo maj ce status M P zostanie np. przej te przez
przedsi biorstwo du e i w zwi zku z tym stanie si
przedsi biorstwem zwi zanym, b d partnerskim, automatycznie
utraci status M P z dniem przej cia5.
____________________________
5

Str.13, p.2

dodano

Wyja nienia Komisji Europejskiej z dnia 26 wrze nia 2011 r. (znak: ENTR/B3/TE/nc
Ares (2011)1102593), dotycz ce interpretacji przepisów Zał cznika do Zalecenia
Komisji Europejskiej 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotycz cego definicji małych i
rednich przedsi biorstw (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003), to samego z zał cznikiem do
Rozporz dzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznaj cego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu/ogólnego rozporz dzenia w sprawie wył cze blokowych (Dz. Urz. L 214,
09.08.2008 r. ze zm.)

Przedsi biorstwa pozostaj ce w jednym z takich zwi zków z

Działanie 1.1

Str.14 p.2,
Poddziałanie
1.1.1

Nale y w tym miejscu zauwa y , e zgodnie z zasadami
pomocy de minimis, wyznacznikiem czy beneficjent działa
w sektorze transportu b dzie lista kodów Polskiej
Klasyfikacji Działalno ci (wg typów klasyfikacji PKD z
roku 2007), które zgodnie z wła ciwym rejestrem
działalno ci gospodarczej mo e prowadzi
dany
beneficjent. Zatem, wystarczy
e beneficjent ma
mo liwo
prowadzenia działalno ci transportowej
(wła ciwe PKD wpisane do rejestru przedsi biorstw), a
górna granica dozwolonej pomocy zostaje obni ona do 100
tys. euro, nawet je li cel projektu nie jest zwi zany z
działalno ci transportow .

osob fizyczn lub grup osób fizycznych działaj cych wspólnie
równie traktuje si jak przedsi biorstwa powi zane, je eli
prowadz swoj działalno lub cz
działalno ci na tym samym
wła ciwym rynku lub rynkach pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uwa a si rynek dla danego produktu lub
usługi znajduj cy si bezpo rednio na wy szym lub ni szym
szczeblu rynku w stosunku do wła ciwego rynku.
Nale y w tym miejscu zauwa y , e zgodnie z zasadami pomocy
de minimis, zasadniczym wyznacznikiem czy beneficjent działa w
sektorze transportu b dzie działalno przedsi biorcy, która jest
bezpo rednio zwi zana z udzieleniem tej pomocy – jaka
działalno jest (lub ma by ) wykonywana przez przedsi biorc z
wykorzystaniem przedmiotowego wsparcia. Jednocze nie,
niezb dnym warunkiem uznania, i pomoc b dzie przeznaczona
na wspieranie okre lonego rodzaju działalno ci gospodarczej jest:
prowadzenie odr bnej ewidencji dla okre lonej działalno ci
gospodarczej oraz prawidłowe przypisywanie przychodów i
kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i maj cych
obiektywne uzasadnienie metod,

Ł czna warto
pomocy de minimis, jak uzyskał
a tak e
beneficjent jest oceniana na podstawie za wiadcze o
okre lenie w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z
uzyskanej pomocy de minimis (lub o wiadczenia o
dnia
29
wrze nia
1994
r.
wysoko ci uzyskanej pomocy de minimis), które
o rachunkowo ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze
beneficjent jest zobowi zany przedło y
instytucji
zm.), zasad prowadzenia odr bnej ewidencji oraz metod
oceniaj cej wniosek o dofinansowanie.
przypisywania kosztów i przychodów.
Ł czna warto pomocy de minimis, jak uzyskał beneficjent jest
oceniana na podstawie za wiadcze o pomocy de minimis (lub
o wiadczenia o wielko ci otrzymanej pomocy de minimis), które

beneficjent jest zobowi zany przedło y
wniosek o dofinansowanie.
Str.15 p.2,
Poddziałanie
1.1.1

instytucji oceniaj cej

Przykład 2

Przykład 2

Mikroprzedsi biorca zło ył wniosek o uzyskanie pomocy
de minimis w wysoko ci 20 000 euro w dniu
15 sierpnia 2008 r. Do wniosku o dofinansowanie musi
zał czy za wiadczenia o pomocy de minimis (lub
o wiadczenie o wysoko ci pomocy de minimis) , któr
uzyskał w okresie:

Mikroprzedsi biorca zło ył wniosek o uzyskanie pomocy de
minimis w wysoko ci 20 000 euro w dniu 15 sierpnia 2011 r. Do
wniosku o dofinansowanie musi zał czy za wiadczenia o
pomocy de minimis (lub o wiadczenie o wielko ci otrzymanej
pomocy de minimis), któr uzyskał w okresie:

Gdyby
mikroprzedsi biorca
zło ył
wniosek
o
dofinansowanie np. w dniu 20 listopada 2008 r., to za
bie cy rok kalendarzowy nale ałoby uzna okres od 1
stycznia 2008 r. do 20 listopada 2008 r.

Gdyby mikroprzedsi biorca zło ył wniosek o dofinansowanie np.
w dniu 20 listopada 2011 r., to za bie cy rok kalendarzowy
nale ałoby uzna okres od 1 stycznia 2011 r. do 20 listopada 2011
r.

Poniewa maksymalny dopuszczalny pułap wsparcia na

Poniewa

- od 1 stycznia 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r. (bie cy rok
- od 1 stycznia 2008 r. do 15 sierpnia 2008 r. (bie cy rok kalendarzowy)
kalendarzowy)
- od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (pierwszy
- od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (pierwszy poprzedzaj cy rok kalendarzowy)
poprzedzaj cy rok kalendarzowy)
- od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (drugi poprzedzaj cy
- od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. (drugi rok kalendarzowy)
poprzedzaj cy rok kalendarzowy)
Nast pnie z przedło onych za wiadcze lub o wiadczenia wynika,
Z przedło onych nast pnie za wiadcze wynika, e e otrzymał on dotychczas pomoc de minimis, w ł cznej
otrzymał on dotychczas pomoc de minimis, w ł cznej wysoko ci 150 000 euro. W zwi zku z czym mo e on otrzyma
wysoko ci 150 000 euro. W zwi zku z czym mo e on wsparcie, o które si ubiega (przy zastrze eniu, e przedsi biorca
otrzyma wsparcie o które si ubiega (przy zastrze eniu prowadzi działalno
gospodarcz , która jest bezpo rednio
prowadzenia działalno ci gospodarczej innej ni w zwi zana z udzieleniem tej pomocy, inn ni w sektorze transportu
sektorze transportu drogowego).
drogowego).
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dofinansowanie zakupu usług szkoleniowych wynosi 55%,
to pomoc de minimis udzielona w ramach OP 1 RPO WP
(bez Dz. 1.3) mo e wynie maksymalnie 15% kosztów
kwalifikowanych (40% w ramach pomocy szkoleniowej od
PUP i 15% w ramach zasady de minimis ze rodków OP 1
RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) daje ł cznie 55%
maksymalnego poziomu wsparcia).
(znów decyduje mo liwo prowadzenia tej działalno ci
poprzez wpis w rejestrze odpowiedniego kodu PKD, tj.
49.41 - wg typów klasyfikacji PKD z roku 2007).

dofinansowanie zakupu usług szkoleniowych wynosi 60%, to
pomoc de minimis udzielona w ramach OP 1 RPO WP (bez Dz.
1.3) mo e wynie maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych
(40% w ramach pomocy szkoleniowej od PUP i 15%
w ramach zasady de minimis ze rodków OP 1 RPO WP 20072013 (bez Dz. 1.3) daje ł cznie 60% maksymalnego poziomu
wsparcia).
usuni to

Niestety, je eli w rejestrze mikroprzedsi biorcy b dzie usuni to
widniał wpis umo liwiaj cy równocze nie prowadzenie
działalno ci w zakresie transportu towarów (PKD
zwi zanez transportem towarów), to do momentu jego
usuni cia z ewidencji pomoc na zakup aut nie b dzie
mogła by udzielona
b dzie kwalifikował si do obj cia krajow procedur
w przypadku spółki kapitałowej, je eli ponad połowa jej
zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad
upadło ciow ;
jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzaj cych 12
w przypadku spółki kapitałowej, straty z lat ubiegłych
miesi cy;
oraz strata z bie cego roku obrotowego, b d ł cznie
13
przekraczały 50% kapitału zakładowego spółki, oraz
w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy
jednocze nie strata z ostatniego roku obrotowego
członkowie s w sposób nieograniczony odpowiedzialni za
b dzie przekraczała 25% kapitału zakładowego spółki;
długi spółki, je eli ponad połowa jej kapitału według
sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad
w przypadku przedsi biorstwa nieb d cego spółk
jedna czwarta w okresie poprzedzaj cych 12 miesi cy;
kapitałow , strata z lat ubiegłych b dzie przekraczała
50% maj tku przedsi biorstwa, oraz strata z ostatniego
niezale nie od rodzaju spółki, je eli spełnia ona kryteria w

roku obrotowego b dzie przekraczała 25% maj tku
przedsi biorstwa.

Str.20 p.2,
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ródła własne to najcz ciej rodki posiadane przez
beneficjenta (np. oszcz dno ci na rachunkach bankowych,
lokatach, obligacje), ale tak e rodki pochodz ce z
kredytów bankowych. Istotnym jest, aby nie były one
zwi zane z innymi ródłami publicznymi (np. z bud etu
jednostki samorz du terytorialnego lub kredyt komercyjny
z gwarancj spłaty udzielon przez jednostk administracji
publicznej).

Str.21 p.2,
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a)
projekt
przewiduje
przedsi biorstwa,

stworzenie

prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej
procedurze upadło ciowej.
Przedsi biorstwo mo e nadal by uznane za zagro one, w
szczególno ci gdy wyst puj typowe oznaki, takie jak rosn ce
straty, malej cy obrót, zwi kszanie si zapasów, nadwy ki
produkcji, zmniejszaj cy si przepływ rodków finansowych,
rosn ce
zadłu enie,
rosn ce
kwoty
odsetek
i zmniejszaj ca si lub zerowa warto aktywów netto.
Szczegółowy zakres informacji, które pozwalaj na ocen
wyst pienia trudnej sytuacji ekonomicznej u beneficjenta, zawiera
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegaj cy si o pomoc de minimis14.
ródła własne to najcz ciej rodki posiadane przez beneficjenta
(np. oszcz dno ci na rachunkach bankowych, lokatach, obligacje),
ale tak e rodki pochodz ce z kredytów bankowych. Istotnym jest,
aby wkład własny przedsi biorcy przynajmniej w 25%
pochodził ze rodków własnych lub zewn trznych ródeł
finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze rodków
publicznych (nie pochodził z bud etu jednostki samorz du
terytorialnego lub kredytu komercyjnego z gwarancj spłaty
udzielon przez jednostk administracji publicznej).

nowego a) projekt przewiduje utworzenie nowego przedsi biorstwa;

(…)W zwi zku z dynamicznym rozwojem rynku (…) W zwi zku z dynamicznym rozwojem rynku budowlanego,
budowlanego, zamierza on zakupi
now
lini zamierza on zakupi now (dodatkow ) lini technologiczn ,
technologiczn , która pozwoli na produkcj wi kszej ilo ci która pozwoli na produkcj wi kszej ilo ci płyt

płyt.
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c) projekt przewiduje dywersyfikacj asortymentu
produkcyjnego lub rozszerzenie zakresu wiadczonych
usług przez beneficjenta,
Przykład 10
Beneficjent prowadzi działalno gospodarcz w zakresie
wiadczenia usług ksi gowych. Zamierza jednak rozwin
zakres wiadczonych usług i rozpocz
komercyjne
szkolenia z zakresu podatków. W zwi zku z tym ubiega si
o dofinansowanie zakupu rzutnika, laptopa, flip-chartu
oraz tablicy.
d)projekt przewiduje zasadnicz zmian technologii
produkcji lub sposobu wiadczonych usług przez
beneficjenta.

c)
projekt
przewiduje
dywersyfikacj
produkcji
przedsi biorstwa przez prowadzenie nowych, dodatkowych
produktów
Przykład 10
Beneficjent prowadzi działalno
gospodarcz w zakresie
produkcji mebli drewnianych. Zamierza jednak rozwin zakres
swojej działalno ci o produkcj brykietu drzewnego. W zwi zku z
tym ubiega si o dofinansowanie zakupu linii do produkcji
brykietu.
d)projekt przewiduje zasadnicz zmian dotycz c procesu
produkcyjnego w istniej cym przedsi biorstwie.

Str.24 p.2,
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nabycie prawa własno ci lub wieczystego u ytkowania
gruntów;
nabycie prawa własno ci lub wieczystego u ytkowania
nieruchomo ci zabudowanej;
nabycie (równie w drodze leasingu) lub wytworzenie
rodków trwałych:
budowli i budynków, pod warunkiem, e ich
nabycie pozostaje w bezpo rednim zwi zku
z celami inwestycyjnymi projektu obj tego
pomoc ,
maszyn i urz dze ,
narz dzi, przyrz dów i aparatury,
wyposa enia technicznego dla prac biurowych,

nabycie prawa własno ci lub wieczystego u ytkowania
nieruchomo ci;
nabycie (równie w drodze leasingu14, wytworzenie oraz
instalacj i uruchomienie rodków trwałych, w tym:
budowli i budynków, pod warunkiem, e ich nabycie
pozostaje
w
bezpo rednim
zwi zku
z celami inwestycyjnymi projektu obj tego pomoc ,
maszyn i urz dze ,
narz dzi, przyrz dów i aparatury,
wyposa enia technicznego do prac biurowych,
infrastruktury technicznej zwi zanej z now inwestycj , w
szczególno ci dróg wewn trznych, przewodów lub
urz dze
wodoci gowych,
kanalizacyjnych,

infrastruktury technicznej zwi zanej z now
inwestycj , w szczególno ci drogi wewn trznej,
przewodów lub urz dze
wodoci gowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych;
nabycie warto ci niematerialnych i prawnych
zwi zanych z transferem technologii poprzez nabycie
patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej
wiedzy technologicznej, je eli spełniaj
ł cznie
nast puj ce warunki:
b d
wykorzystywane wył cznie w ramach
beneficjenta, które otrzymało wsparcie,
b d podlega amortyzacji, zgodnie z przepisami o
rachunkowo ci,
b d nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
b d stanowi aktywa beneficjenta przez co
najmniej 3 lata.

ciepłowniczych,
elektrycznych,
gazowych
i
telekomunikacyjnych;
nadzór inwestorski, w tym inwestora zast pczego oraz nadzór
autorski, pod warunkiem, e stanowi integraln cz
wydatków ponoszonych na nabycie prawa własno ci lub
wieczystego u ytkowania nieruchomo ci, lub rodków
trwałych, w ramach projektu obj tego pomoc ;
prace przygotowawcze na terenie budowy:
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
wykonanie niwelacji terenu,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budow
tymczasowych obiektów,
wykonanie przył czy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy;
prace polegaj ce na demonta u, rozbiórce lub remoncie, pod
warunkiem
e
pozostaj
w bezpo rednim zwi zku z celami projektu obj tego pomoc ;
prace konserwatorskie lub restauratorskie;
nabycie warto ci niematerialnych i prawnych zwi zanych z
transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji,
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, je eli
spełniaj ł cznie nast puj ce warunki:
b d
wykorzystywane
wył cznie
w
ramach
przedsi biorstwa obj tego pomoc na nowe inwestycje,
b d podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o
rachunkowo ci,
b d nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
przy czym kupuj cy nie mo e sprawowa nad sprzedawc ,
a sprzedawca nad kupuj cym kontroli, o której mowa w
art. 3 rozporz dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20

stycznia 2004r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsi biorstw (rozporz dzenie WE w sprawie kontroli
ł czenia przedsi biorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004,
str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8 t. 3,
str. 40),
b d stanowi aktywa przedsi biorcy przez okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsi biorcy,
małego lub redniego przedsi biorcy przez okres co
najmniej 3 lat.
_____________________________
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Umow o dofinansowanie projektu mo na podpisa z
beneficjentem, który swoj
inwestycj
rozpocz ł
najwcze niej po dniu zło enia wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach ogłoszonego konkursu (nale y
podkre li , e Beneficjent mo e zło y wniosek o
dofinansowanie projektu wył cznie w odpowiedzi na
ogłoszony konkurs). Po tym dniu wniosek beneficjenta jest
kierowany na
dwuetapow ocen : formaln oraz
wykonalno ci i strategiczn . Ocena formalna oraz ocena
wykonalno ci i strategiczna ł cznie nie mog przekroczy
60 dni roboczych od dnia zako czenia naboru wniosków w
ramach danego konkursu.
W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej

Do współfinansowania kwalifikuj si umowy leasingu, które spełniaj
warunki
leasingu finansowego, okre lone w przepisach rozporz dzenia Komisji (WE) nr
1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmuj cego okre lone mi dzynarodowe
standardy rachunkowo ci, zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady lub w przypadku umowy leasingu operacyjnego zawieraj ce w
swojej tre ci zobowi zanie do przeniesienia przedmiotu leasingu na beneficjenta po
zako czeniu trwania umowy lub gdy istnieje takie zobowi zanie beneficjenta w innej
formie

Umow
o dofinansowanie projektu mo na podpisa
z
beneficjentem, który swoj inwestycj rozpocz ł najwcze niej po
dniu zło enia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
ogłoszonego konkursu.
Nale y podkre li , e beneficjent mo e zło y wniosek o
dofinansowanie projektu wył cznie w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs.
UWAGA!!! W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej
rozpocz cie realizacji projektu przed dniem zło enia wniosku
o dofinansowanie projektu powoduje dyskwalifikacj całego
projektu! Istotne jest zatem ustalenie, co nale y rozumie przez
rozpocz cie prac inwestycyjnych?
Rozpocz cie prac inwestycyjnych zwi zanych z realizacja nowej

rozpocz cie realizacji projektu przed dniem zło enia
wniosku o dofinansowanie projektu powoduje
dyskwalifikacj całego projektu! Istotne jest zatem
ustalenie, co nale y rozumie
przez rozpocz cie
inwestycji? W przypadku prac budowlanych b dzie to
otworzenie dziennika budowy (pierwszy wpis do
dziennika). W przypadku inwestycji polegaj cej na
zakupie wyposa enia, rozpocz ciem inwestycji b dzie
pierwsze formalne zło enie zamówienia na dany sprz t.
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(…) Zał czniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Regionalna pomoc inwestycyjna nie mo e
by tak e udzielana przedsi biorstwom znajduj cym si w
trudnej sytuacji ekonomicznej (opisanym przy okazji
pomocy de minimis).

inwestycji nast puje z chwil podj cia prac budowlanych lub
zło enia pierwszego o wiadczenia woli dotycz cego nabycia
ruchomych rodków trwałych lub warto ci niematerialnych i
prawnych, w tym w szczególno ci zawarcia umowy sprzeda y,
leasingu, najmu, dzier awy.
Przez podj cie prac budowlanych nale y rozumie rozpocz cie
robót budowlanych, o których mowa w art.3 pkt. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.).
W przypadku prac budowlanych b dzie to pierwszy wpis do
dziennika. W przypadku inwestycji polegaj cej na zakupie
wyposa enia, rozpocz ciem inwestycji b dzie pierwsze formalne
zło enie zamówienia na dany sprz t.

(…) Zał czniku I do TFUE. Regionalna pomoc inwestycyjna nie
mo e by tak e udzielana przedsi biorstwom znajduj cym si w
trudnej sytuacji ekonomicznej (opisanym przy okazji pomocy de
minimis). Do ustalenia sytuacji ekonomicznej beneficjenta w
przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej słu informacje
uzyskane na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc inn ni pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Str.45 p.2,
Wsparcie w ramach Poddziałania 1.6.1., co do zasady, nie Wsparcie w ramach Poddziałania 1.6.1., co do zasady, nie podlega
Poddziałanie
podlega zasadom pomocy publicznej.
zasadom
pomocy
publicznej,
jednak
w
momencie
1.1.6.1
zidentyfikowania jej w projekcie nale y post powa zgodnie z
przepisami krajowymi dotycz cymi wła ciwego programu
pomocowego
9. WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNO
WRAZ Z INSTRUKCJ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU
FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

NA LATA 2007-2013 (O PRIORYTETOWA 1 DZIAŁANIA 1.1 i 1.2)
Str. 24
Zasady przeliczania faktur
W odniesieniu do płatno ci dokonywanych
beneficjenta tryb post powania jest nast puj cy:

Dowody ksi gowe wystawione w walucie obcej:

przez Usuni to

− płatno ci dokonywane z rachunku bankowego
prowadzonego w złotych polskich na rachunek odbiorcy
prowadzony w walucie obcej nale y przeliczy po kursie
sprzeda y stosowanym przez bank, z usług którego
korzysta beneficjent, z dnia dokonania operacji (tj.
zapłaty),
− płatno ci dokonywane z rachunku prowadzonego w
walucie obcej do kontrahenta zagranicznego (na
rachunek prowadzony w walucie obcej) nale y
przelicza , zgodnie z przyj ta przez beneficjenta
polityk rachunkowo ci, alternatywnie:
a) po kursie historycznym, tj. kursie, po którym
wyceniono wpływ waluty na rachunek bankowy
(FIFO, LIFO lub redniowa ony) lub
b) po kursie sprzeda y banku, w którym beneficjent
posiada rachunek walutowy (z dnia dokonania
zapłaty) lub
c) kursie rednim ogłoszonym dla danej waluty przez
NBP z dnia poprzedzaj cego dzie jej wypływu z
rachunku bankowego (tj. zapłaty).
Powy sze zasady przeliczania faktur nale y stosowa
równie
w przypadku płatno ci dokonywanych w

transzach. Do ustalenia faktycznie poniesionego wydatku
beneficjent podaje odpowiednio kurs sprzeda y/kurs
historyczny/kurs redni NBP z dnia poprzedzaj cego
dokonanie płatno ci i dokonuje wyliczenia kosztu w PLN
(kwota płatno ci transzy razy kurs). Całkowity koszt
poniesiony przez beneficjenta stanowi sum kosztów
poniesionych na opłacenie poszczególnych transz.
Zasady przeliczania dowodów ksi gowych wystawionych
w walutach obcych zostały opisane w Przewodniku dodano
Beneficjenta w punkcie 7.4.
10. WYTYCZNE DOTYCZ CE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW OSI PRIORYTETOWEJ 1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 (BEZ
DZIAŁANIA 1.3.)
Cały dokument Zaktualizowano logotypy, strony internetowe oraz dodano informacj o wizualizacji szkole w ramach instrumentu
elastyczno ci
11_Instrukcja przygotowania zał czników do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (bez Działania 1.3)
Str. 2
3. Za wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. usuni to
(je li dotyczy)
Str. 2

6. Prawomocne pozwolenie na budow , zgłoszenie usuni to
budowy lub robót budowlanych. (je li dotyczy)

Str. 2

8.
Dokumentacja
potwierdzaj ca
poprawno
usuni to
przeprowadzonej procedury Oceny Oddziaływania na
rodowisko (OO ) oraz wpływu projektu na obszary
NATURA 2000. (je li dotyczy)

Str. 2

dodano

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o

pomoc de minimis oraz formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie.
Str. 2
Str. 2

dodano
dodano

Str. 2
Str. 2

dodano
dodano

Str. 3

Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
upowa niony jest Wnioskodawca15, który zgodnie
z
wytycznymi
zawartymi
w
Uszczegółowieniu
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach danego
programu dla Działa 1.1.-1.2 i 1.4-1.6 jest wymieniony w
li cie beneficjentów, którego wniosek o dofinansowanie

11. O wiadczenie o spełnianiu kryteriów M P.
12. O wiadczenie o prowadzeniu działalno ci gospodarczej przez
współmał onka
13. Dokumenty finansowe (je li dotyczy).
Zał czniki wymagane przy podpisywaniu umowy o
dofinansowanie projektu:
14.
O wiadczenie
dotycz ce
prowadzenia
działalno ci
gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu
Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis.
15. O wiadczenie o otrzymanej wielko ci pomocy de minimis lub
o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
16. O wiadczenie beneficjenta dotycz ce realizacji innych
projektów.
Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu upowa niony
jest Wnioskodawca16, którego wniosek o dofinansowanie projektu
został pozytywnie zweryfikowany na ka dym etapie oceny, został
wybrany do dofinansowania przez Zarz d Województwa
Pomorskiego oraz spełnił warunki wynikaj ce z niniejszej
Instrukcji.
Z uwagi na regulacje zwi zane z udzielaniem pomocy publicznej

projektu został pozytywnie zweryfikowany na ka dym
etapie oceny, został wybrany do dofinansowania przez
Zarz d WP oraz spełnił warunki wynikaj ce z niniejszej
Instrukcji.
W zwi zku z powy szym, nale y mie na uwadze, i
dniem faktycznego udzielenia pomocy publicznej jest
dzie , w którym podmiot ubiegaj cy si o pomoc
publiczn nabył prawo do otrzymania pomocy, w tym
przypadku dzie podpisania przez Wnioskodawc umowy
o dofinansowania projektu.
Nale y mie na uwadze, i zmiana statusu przedsi biorcy
wskazana
na
moment
podpisywania
umowy
o dofinansowanie projektu mo e skutkowa nast puj co:
brakiem
mo liwo ci
podpisania
umowy
o
dofinansowanie projektu z Wnioskodawc , w przypadku
gdy w wyniku zmiany statusu przedsi biorstwa przestanie
on mie ci si w grupie beneficjentów uprawnionych do
otrzymania wsparcia w ramach danego działania (np. w
przypadku je eli w ramach konkursu na Poddziałanie 1.1.1
„Mikroprzedsi biorstwa”
podmiot
b d cy
mikroprzedsi biorc
uzyskuje
status
małego
przedsi biorcy do działania skierowanego wył cznie dla
Mikroprzedsi biorstw),
- odpowiedni korekt poziomu dofinansowania, je li
zmiana statusu nie powoduje ustania kwalifikowalno ci
przedsi biorcy do danego działania.
Wnioskodawca powinien bra pod uwag , i zmiana
statusu nie jest kwesti jedynie zamkni cia okresu

nale y pami ta , e dniem faktycznego udzielenia pomocy
publicznej jest dzie , w którym podmiot ubiegaj cy si o pomoc
publiczn nabył prawo do otrzymania pomocy, w tym przypadku
dzie podpisania przez Wnioskodawc umowy o dofinansowanie
projektu.
Nale y równie mie na uwadze, i zmiana statusu przedsi biorcy
w okresie od dnia zło enia wniosku o dofinansowanie projektu do
dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu mo e co
prawda skutkowa uznaniem uprawnie przedsi biorcy do
otrzymania wsparcia w ramach Działania/Poddziałania do którego
aplikował
i
podpisaniem
umowy
w
tym
samym
Działaniu/Poddziałaniu (przy zachowaniu warunków dotycz cych
równego traktowania podmiotów ubiegaj cych si o wsparcie),
jednak zmniejszeniu mo e ulec poziom dofinansowania projektu.
W takiej bowiem sytuacji warunki udzielonego wsparcia zostan
zweryfikowane pod wzgl dem dopuszczalnego pułapu
dofinansowania w ramach danego Działania/Poddziałania, a w
przypadku przekroczenia ww. limitu zostanie zastosowana
stosowna korekta wysoko ci dofinansowania (np. przedsi biorca
w momencie składania wniosku o dofinansowanie wykazał, e
spełnia kryteria okre lone dla mikroprzedsi biorstw i składał
wniosek w ramach Działania/Poddziałania skierowanego do
mikroprzedsi biorstw, podczas gdy na moment podpisania umowy
dane przedsi biorstwa sytuuj
go w grupie małych
przedsi biorstw. Po dostosowaniu wysoko ci dofinansowania do
pułapu okre lonego dla małych przedsi biorstw mo liwe jest
podpisanie
umowy
w
ramach
Działania/Poddziałania
przeznaczonego dla mikroprzedsi biorców, co do którego
aplikował).

Str. 4, Ad. 1

obrachunkowego. Przedstawiaj c definicj mikro, małego i
redniego przedsi biorcy powinno si zwróci uwag , i
zmiana statusu przedsi biorstwa nast puje wył cznie je li
przekroczenie odpowiednich pułapów finansowych i
zatrudnienia wskazanych za dany zamkni ty okres
obrachunkowy powtórzy si w ci gu dwóch kolejnych lat.
Obowi zek składania wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z zał cznikami przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu dotyczy wył cznie wniosków,
w których Zespół Ekspertów lub Zarz d Województwa
Pomorskiego dokonał za zgod Wnioskodawcy zmian w
bud ecie
projektu.
W
powy szym
przypadku
Wnioskodawca ma obowi zek zło enia nowego wniosku o
dofinansowanie
projektu
wraz
z
odpowiednimi
zał cznikami w jednym egzemplarzu wraz z wersj
elektroniczn 17. Powy szy wniosek powinien zawiera
wył cznie zmiany zatwierdzone przez Zespół
Ekspertów lub w przypadku korekty bud etu przez
Zarz d Województwa Pomorskiego powinien zawiera
wył cznie zmiany zatwierdzone przez ZWP.

Obowi zek składania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
zał cznikami18 przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu dotyczy wył cznie wniosków, w których Zespół
Ekspertów lub Zarz d Województwa Pomorskiego dokonał za
zgod Wnioskodawcy zmian w bud ecie projektu/wska nikach
projektu.
W powy szym przypadku Wnioskodawca ma obowi zek zło enia
nowego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z odpowiednimi
zał cznikami19 w jednym egzemplarzu wraz z wersj
elektroniczn 20. Powy szy wniosek powinien zawiera
wył cznie zmiany zatwierdzone przez Zespół Ekspertów lub w
przypadku korekty bud etu/wska nika przez Zarz d
Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) powinien zawiera
wył cznie zmiany przez niego zatwierdzone.

W przypadku Wnioskodawców, u których we wniosku o W przypadku wniosków o dofinansowanie projektów, w których
dofinansowanie projektu nie dokonano zmian w bud ecie nie dokonano zmian w bud ecie/wska nikach projektu ich

Str. 5, Ad. 2

Str. 6, Ad. 3

projektu nie s zobowi zani do zło enia drugiego
egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z zał cznikami, poniewa ARP S.A. kseruje zatwierdzony
przez ZWP do dofinansowania egzemplarz wniosku o
dofinansowanie projektu i doł cza go, jako zał cznik do
umowy o dofinansowanie projektu, który zostanie
potwierdzony
przez
Wnioskodawc
na
etapie
podpisywania ww. umowy.
dodano

Wnioskodawcy nie s zobowi zani do zło enia drugiego
egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
zał cznikami, poniewa pracownicy IP II kopiuj zatwierdzony
przez ZWP do dofinansowania egzemplarz wniosku o
dofinansowanie projektu i doł czaj go jako zał cznik do umowy
o dofinansowanie projektu, który zostanie potwierdzony przez
Wnioskodawc na etapie podpisywania ww. umowy.

Za wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Wnioskodawca musi zło y
w dwóch kopiach
potwierdzonych „za zgodno
z oryginałem” przez
osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem
rejestrowym21 lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c

Nale y zło y oryginał wraz z kopi potwierdzon „za zgodno z
oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem
rejestrowym
lub
upowa nion /e
osob /y
reprezentuj c
Wnioskodawc
na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami

UWAGA:
- je eli nast piła zmiana terminu realizacji projektu,
harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera aktualny termin
realizacji projektu.
- w przypadku projektów w ramach Działa 1.4-1.6, które
wymagaj zło enia prawomocnego pozwolenia na budow ,
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych a Wnioskodawca
zobowi zał
si
przedło y
ww.
dokumenty
w terminie do 9 miesi cy zgodnie z pkt. 6 niniejszej Instrukcji,
Wnioskodawca ma mo liwo dostarczy aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budow , zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych.
Ad. 3 Za wiadczenie o numerze identyfikacyjnym Ad 3 Za wiadczenie z Urz du Skarbowego o niezaleganiu z
REGON. (je li dotyczy)
podatkami na rzecz Skarbu Pa stwa.

Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa po wiadczonymi notarialnie) aktualnego tzn. (wystawionego nie
(co najmniej forma pisemna z podpisem/ami wcze niej ni 1 miesi c przed dniem zło enia wniosków
po wiadczonymi notarialnie).
składanych w ramach danego konkursu) za wiadczenia z Urz du
Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Pa stwa.
W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi
zło y dodatkowo za wiadczenia wszystkich wspólników22.
Str. 6, Ad. 4

Ad. 4 Za wiadczenie z Urz du Skarbowego
niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Pa stwa.

o Ad 4 Za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu z nale no ciami
wobec Skarbu Pa stwa.

Nale y zło y oryginał wraz z kopi potwierdzon „za
zgodno z oryginałem” przez osob /osoby upowa nione
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e
osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie
stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie) aktualnego
tzn. (wystawionego nie wcze niej ni 1 miesi c przed
dniem zło enia wniosków składanych w ramach danego
konkursu) za wiadczenia z Urz du Skarbowego o
niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Pa stwa.
W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca
musi zło y
dodatkowo za wiadczenia wszystkich
wspólników23.

Nale y zło y oryginał wraz z kopi potwierdzon „za zgodno z
oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem
rejestrowym
lub
upowa nion /e
osob /y
reprezentuj c
Wnioskodawc
na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami
po wiadczonym notarialnie) aktualnego tzn. (wystawionego nie
wcze niej ni 1 miesi c przed dniem zło enia wniosków
składanych w ramach danego konkursu) za wiadczenia z ZUS o
niezaleganiu z nale no ciami wobec Skarbu Pa stwa. W
przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi zło y
dodatkowo za wiadczenia wszystkich wspólników24.

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych, w których
wspólnicy nie rozliczaj si samodzielnie z ZUS, tylko wspólnie
UWAGA: W przypadku projektów w ramach Działa 1.4- na jednym raporcie rozliczeniowym ZUS DRA wraz z

Str. 7, Ad 5

1.6, które wymagaj zło enia prawomocnego pozwolenia
na budow , zgłoszenia budowy lub robót budowlanych a
Wnioskodawca zobowi zał si przedło y ww. dokumenty
w terminie do 9 miesi cy zgodnie z pkt. 6 niniejszej
Instrukcji, Wnioskodawca jest zobowi zany wraz z
prawomocnym pozwoleniem na budow , zgłoszeniem
budowy lub robót budowlanych dostarczy aktualne (tzn.
wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed dniem
zło enia uzupełnienia w postaci pozwolenia na budow ,
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w ramach
danego konkursu) za wiadczenie z Urz du Skarbowego o
niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Pa stwa
oryginał wraz z kopi potwierdzon „za zgodno
z
oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e osob /y
reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
Ad. 5 Za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu z
nale no ciami wobec Skarbu Pa stwa.

pracownikami,
zobowi zani
s
zło y
odpowiednio:
za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu z nale no ciami wobec
Skarbu Pa stwa wystawione na spółk cywiln lub spółk jawn
(oryginał wraz z kopi potwierdzon „za zgodno z oryginałem”)
oraz raport ZUS DRA za ostatni miesi c rozliczeniowy oraz
raporty imienne RCX (lub inne raporty imienne je li dotyczy)
wystawione na wspólników danej spółki cywilnej lub spółki
jawnej. Powy sze dokumenty nale y zło y
w dwóch
egzemplarzach potwierdzonych „za zgodno z oryginałem” przez
osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym
lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).

Nale y zło y oryginał wraz z kopi potwierdzon „za
zgodno z oryginałem” przez osob /osoby upowa nione
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e
osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie
stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie) aktualnego
tzn. (wystawionego nie wcze niej ni 1 miesi c przed
dniem zło enia wniosków składanych w ramach danego
konkursu) za wiadczenia z ZUS o niezaleganiu z

Dotyczy wszystkich projektów, które wymagaj ostatecznego
pozwolenia na budow lub zgłoszenia budowy lub robót
budowlanych. Wnioskodawca jest zobowi zany do zło enia
o wiadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej Projektu, w
którym o wiadcza, i dokumentacja techniczna stanowi ca
zał cznik do decyzji w sprawie pozwolenia na budow /zgłoszenia
budowy lub robót budowlanych jest w pełni zgodna z zakresem
rzeczowym projektu.
Wnioskodawca dodatkowo ww. o wiadczeniem zobowi zuje si ,

Ad 5 O wiadczenie o zgodno ci dokumentacji technicznej z
zakresem rzeczowym projektu.

nale no ciami wobec Skarbu Pa stwa. W przypadku e na danie IP II udost pni lub dostarczy pełn dokumentacj
spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi zło y techniczn przedsi wzi cia, w celu przeprowadzenia rzetelnej i
dodatkowo za wiadczenia wszystkich wspólników25.
bezstronnej oceny merytoryczno - technicznej projektu.
Wzór o wiadczenia stanowi zał cznik nr 2 do niniejszego
W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych, w dokumentu.
których wspólnicy nie rozliczaj si samodzielnie z ZUS,
tylko wspólnie na jednym raporcie rozliczeniowym ZUS
DRA wraz z pracownikami, zobowi zani s zło y
odpowiednio: za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu z
nale no ciami wobec Skarbu Pa stwa wystawione na
spółk cywiln lub spółk jawn (oryginał wraz z kopi
potwierdzon „za zgodno z oryginałem”) oraz raport
ZUS DRA za ostatni miesi c rozliczeniowy oraz raporty
imienne RCX (lub inne raporty imienne je li dotyczy)
wystawione na wspólników danej spółki cywilnej lub
spółki jawnej. Powy sze dokumenty nale y zło y w
dwóch egzemplarzach potwierdzonych „za zgodno z
oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e osob /y
reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
UWAGA: W przypadku projektów w ramach Działa 1.41.6, które wymagaj zło enia prawomocnego pozwolenia
na budow , zgłoszenia budowy lub robót budowlanych a
Wnioskodawca zobowi zał si przedło y ww. dokumenty
w terminie do 9 miesi cy zgodnie z pkt. 6 niniejszej
Instrukcji, Wnioskodawca jest zobowi zany wraz z

prawomocnym pozwoleniem na budow , zgłoszeniem
budowy lub robót budowlanych dostarczy aktualne (tzn.
wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed dniem
zło enia uzupełnienia w postaci pozwolenia na budow ,
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w ramach
danego konkursu) za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu z
nale no ciami wobec Skarbu Pa stwa oryginał wraz z
kopi potwierdzon „za zgodno z oryginałem” przez
osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem
rejestrowym lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa
(co
najmniej
forma
pisemna
z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
Str. 8, Ad 6

Ad. 6 Prawomocne pozwolenie na budow , zgłoszenie Ad.6 Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o
budowy lub robót budowlanych (je li dotyczy)
dofinansowanie projektu podpisywana b dzie w imieniu
Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (je li dotyczy)
Odpowiednio dla Działa 1.1 i 1.2 termin zło enia
prawomocnego pozwolenia na budow , zgłoszenia budowy Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku, gdy umowa o
lub robót budowlanych wraz z niezb dnymi dokumentami dofinansowanie
projektu
podpisywana
b dzie
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wynosi w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika, powinno by
do 3 miesi cy od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma z zło one w dwóch egzemplarzach tzn. w oryginale (co najmniej
pro b o dostarczenie niezb dnych dokumentów do forma pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie) i
podpisania umowy. Powy szy dokument nale y zło y w kopii potwierdzonej „za zgodno
z oryginałem” przez
dwóch
kopiach
potwierdzonych osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym.
„za zgodno
z oryginałem” przez osob /osoby W przypadku, gdy pełnomocnictwo stanowiło zał cznik do
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub wniosku o dofinansowanie projektu, a dotyczyło jedynie zgody na
upowa nion /e osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy ww. wniosku wraz z
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma zał cznikami, nale y zło y nowe pełnomocnictwo (oryginał wraz
z oryginałem” przez
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie). Do z kopi potwierdzon „za zgodno

momentu zło enia
przez
Wnioskodawc
wy ej
wymienionych dokumentów proces tworzenia umowy o
dofinansowanie projektu zostaje wstrzymany do momentu
dostarczenia stosownych dokumentów.

osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym
lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie)), zgodnie z
którym pełnomocnik jest upowa niony w imieniu Wnioskodawcy
W uzasadnionych przypadkach termin ten mo e ulec do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
wydłu eniu nie dłu ej jednak ni o 1 miesi c.
W sytuacji, gdy pełnomocnictwo zło one na etapie składania
Dla Działa 1.4-1.6 – termin zło enia prawomocnego wniosku o dofinansowanie projektu dotyczyło zgody na
pozwolenia na budow , zgłoszenia budowy lub robót podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy wszelkich dokumentów
budowlanych wraz z niezb dnymi dokumentami do zwi zanych z realizacj projektu tzn. umowy o dofinansowanie
podpisania umowy o dofinansowanie projektu wynosi projektu oraz innych dokumentów z ni powi zanych, wówczas
do 9 miesi cy od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma z nie zachodzi potrzeba ponownego składania powy szego
pro b
o dostarczenie niezb dnych dokumentów pełnomocnictwa.
do podpisania ww. umowy. Powy szy dokument nale y
zło y w dwóch kopiach potwierdzonych „za zgodno
z oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e osob /y
reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie stosownego
pełnomocnictwa
(co
najmniej
forma
pisemna
z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie). Do
momentu zło enia
przez
Wnioskodawc
wy ej
wymienionych dokumentów proces tworzenia umowy o
dofinansowanie projektu zostaje wstrzymany do momentu
dostarczenia stosownych dokumentów.
W uzasadnionych przypadkach dla Działa 1.4-1.6
Wnioskodawca ma mo liwo ubiegania si o podpisanie
umowy o dofinansowanie projektu przed uzyskaniem
pozwole
na budow /dokonaniem zgłosze
dla

oddzielnych etapów/zada w ramach projektu. Powy sze
dotyczy wył cznie uzasadnionych przypadków, w
szczególno ci takich, w których specyfika projektu
uzasadnia uzyskiwanie odr bnych pozwole
na
budow /dokonywanie
zgłosze
dla
danych
etapów/zada w ramach projektu, co skutkuje równie
etapowym przygotowywaniem dokumentacji technicznej.
W powy szym przypadku beneficjent powinien zło y
pisemny wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Do wniosku nale y doł czy pisemne „o wiadczenie o
zgodno ci dokumentacji technicznej z zakresem
rzeczowym
projektu”
dotycz ce
danego
etapu
przedsi wzi cia, stanowi ce Zał cznik nr 2 do niniejszej
Wnioskodawca
powinien
Instrukcji.
Dodatkowo
o wiadczy , i po podpisaniu umowy o dofinansowanie
projektu dostarczy brakuj ce pozwolenie na budow /
zgłoszenie na pozostałe etapy/zadania w ramach projektu
przed ich rozpocz ciem wraz z powy szym o wiadczeniem
o zgodno ci dokumentacji technicznej z zakresem
rzeczowym projektu dotycz cym danego etapu projektu.
Zgoda ARP S.A. na podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu w przedstawionym trybie
udzielana jest w formie pisemnej.
W powy szym przypadku, umowa o dofinansowanie
projektu b dzie zawiera stosown klauzul uzale niaj c
wypłat dofinansowania od uprzedniego dostarczenia
przez Wnioskodawc
ostatecznego pozwolenia na
budow /zgłoszenia wraz z o wiadczeniem o zgodno ci
dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu
dotycz cym danego/ko cowego etapu projektu. Ponadto

umowa b dzie zawiera tak e sankcj w postaci
mo liwo ci jej rozwi zania w przypadku niespełnienia
ww. warunków w okre lonym w umowie terminie.
Ubieganie si o podpisanie umowy o dofinansowanie
projektu
przed
uzyskaniem
pozwole
na
budow /dokonaniem
zgłosze
dla
pozostałych
etapów/zada
w ramach projektu, nie zwalnia
Wnioskodawcy od posiadania stosownej dokumentacji
OO na wszystkie etapy projektu, opisanej szczegółowo w
niniejszej Instrukcji pkt 8.
Wnioskodawcy, którzy zło yli wniosek o dofinansowanie
projektu niewymagaj cy uzyskania pozwolenia na budow ,
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, b d
zobowi zani do dostarczenia niezb dnych dokumentów do
podpisania umowy opisanych w niniejszej Instrukcji w
terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisma
wzywaj cego do dostarczenia wymienionych zał czników.
W uzasadnionych przypadkach termin ten mo e by
wydłu ony do 15 dni roboczych.
Str. 9, ad 7

Ad. 7 O wiadczenie o zgodno ci dokumentacji
technicznej z zakresem rzeczowym projektu
Dotyczy projektów, które wymagaj prawomocnego
pozwolenia na budow , zgłoszenia budowy lub robót
budowlanych. W powy szych projektach Wnioskodawca
jest zobowi zany do zło enia o wiadczenia o posiadanej
dokumentacji technicznej Projektu, w którym o wiadcza,
i dokumentacja techniczna stanowi ca zał cznik do

Ad 7 O wiadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji
projektu.
Wnioskodawca26 powinien wskaza w o wiadczeniu preferowany
rodzaj zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu,
które zgodnie z tre ci ww. umowy jest zobowi zany zło y w IP
II w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. Powy sze
o wiadczenie jest wymagane w oryginale.

decyzji w sprawie pozwolenia na budow jest w pełni
zgodna z zakresem rzeczowym projektu.
Wnioskodawca
dodatkowo
ww.
o wiadczeniem
zobowi zuje si , e na danie Instytucji Po rednicz cej II
stopnia udost pni lub dostarczy pełn dokumentacj
techniczn przedsi wzi cia, w celu przeprowadzenia
rzetelnej i bezstronnej oceny merytoryczno - technicznej
projektu.
Wzór o wiadczenia stanowi zał cznik nr 2 do niniejszego
dokumentu.
W uzasadnionych przypadkach, gdy w trakcie opracowania
projektu budowlanego nast piły konieczne odst pstwa od
zało e przyj tych we wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z zał cznikami, w zwi zku z czym nie jest mo liwe
zło enie powy szego o wiadczenia, a Wnioskodawca
otrzymał pisemn akceptacj ARP S.A. na zmian zakresu
rzeczowego projektu, ARP S.A. mo e wyrazi zgod na
zło enie o wiadczenia o zgodno ci dokumentacji
technicznej ze zmienionym zakresem rzeczowym, wraz z
ostatecznym pozwoleniem na budow / zgłoszeniem
budowy lub robót budowlanych bez przeprowadzania
weryfikacji zmienionej dokumentacji technicznej.

Str. 9, Ad 8

Ad. 8 Dokumentacja potwierdzaj ca poprawno

Wzór o wiadczenia stanowi zał cznik nr 3 do niniejszego
dokumentu.
W momencie składania zabezpieczenia IP II wymaga aktualnego
dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, istnieje mo liwo
zło enia kopii potwierdzonej „za zgodno z oryginałem” przez
osob /osoby upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym
lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna
z
podpisem/ami po wiadczonymi
notarialnie)
zaparafowanej na ka dej stronie przez osob /osoby upowa nione
zgodnie z ww. dokumentem (aktualny tj. nie starszy ni miesi c
od daty zło enia zabezpieczenia). Zabezpieczenie prawidłowej
realizacji umowy o dofinansowanie projektu powinno by
wystawione na kwot nie mniejsz ni warto dofinansowania.
W przypadku wyboru weksla in blanco jako formy zabezpieczenia
do ww. umowy wzór „deklaracji wystawcy weksla in blanco”
stanowi zał cznik nr 4 niniejszego dokumentu, wzór weksla
stanowi zał cznik nr 5 niniejszego dokumentu oraz „Instrukcja
dotycz ca poprawno ci składanych dokumentów do weksla”
stanowi zał cznik nr 6 niniejszego dokumentu.
UWAGA: Zgodnie z obowi zuj ca ustaw o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157, poz.
1240 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych nie maj
obowi zku składania zabezpiecze do umowy o dofinansowanie
projektu.
Ad

8

Pisemna

pro ba

Wnioskodawcy

dotycz ca

przeprowadzonej procedury Oceny Oddziaływania na zaktualizowania terminu realizacji projektui ewentualnego
rodowisko oraz wpływu projektu na obszary Natura przesuni cia terminu osi gni cia wska ników realizacji
2000. (je li dotyczy)
projektu bez zmian ich warto ci. (je li dotyczy)
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO
Zgodnie ze wspólnotowym porz dkiem prawnym w
sytuacji, w której istnieje prawdopodobie stwo, e projekt
Wnioskodawcy wpisuje si do kategorii przedsi wzi
wymienionych w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia rodzajów
przedsi wzi
mog cych znacz co oddziaływa
na
rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa zwi zanych
z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia
raportu
o oddziaływaniu na rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257
poz. 2573 ze zm.) oraz/lub przedsi wzi wymienionych w
Aneksie I lub II do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsi wzi cia publiczne i
prywatne na
rodowisko naturalne, Wnioskodawca
zobowi zany jest do przeprowadzenia post powania w
sprawie Oceny Oddziaływania na rodowisko (OO ).
W zwi zku z powy szym w przypadku, gdy do wniosku o
dofinansowanie projektu nie została zło ona dokumentacja
potwierdzaj ca przeprowadzenie procedury OO , a jedynie
dokumenty potwierdzaj ce rozpocz cie procedury
uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
(wniosek o wydanie decyzji o
rodowiskowych
uwarunkowaniach zło ony przez Wnioskodawc do
jednostki administracyjnej, na której terenie projekt b dzie

W uzasadnionych przypadkach, gdy po zło eniu wniosku o
dofinansowanie projektu zaistniały przyczyny niezale ne od
Wnioskodawcy, które wymuszaj konieczno zaktualizowania
terminu realizacji projektu okre lonego we wniosku, istnieje
mo liwo zło enia pisemnej pro by o zaktualizowanie terminu
realizacji projektu wraz z uzasadnieniem. Pisemna pro ba
dotycz ca zaktualizowania terminu realizacji projektu musi by
podpisana przez Wnioskodawc
zgodnie z dokumentem
rejestrowym lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co
najmniej forma pisemna z podpisem/ami po wiadczonym
notarialnie). Powy sza zmiana terminu realizacji projektu powinna
by adekwatnie uj ta w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
który musi zawiera aktualny termin realizacji projektu.
W przypadku aktualizacji terminu realizacji projektu, który
wi e si z konieczno ci przesuni cia terminu osi gni cia
wska ników uj tych w sekcji D.1. wniosku o dofinansowanie
projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
istnieje mo liwo zło enia zaktualizowanej sekcji D.1 wniosku o
dofinansowanie
projektu
w
postaci
tabelarycznej,
uwzgl dniaj cej przesuni cie terminu osi gni cia wska ników,
bez zmian ich warto ci. (np. planowane zako czenie realizacji
projektu było okre lone we wniosku o dofinansowanie projektu na
31.12.2009 r., co miało odzwierciedlenie we wska nikach
produktu w sekcji D, w której wnioskodawca wykazał, e dane

realizowany + karta informacyjna przedsi wzi cia (*KIP),
opisuj ca inwestycje przewidziane w projekcie),
Wnioskodawca jest zobowi zany do dostarczenia
dokumentacji
potwierdzaj cej
przeprowadzenie
post powania w sprawie OO
(opinii i uzgodnie
poszczególnych
organów
bior cych
udział
w
post powaniu, raportu OO - je li Wnioskodawca został
zobowi zany do jego sporz dzenia, ostatecznej decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach), w dwóch kopiach
potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy
lub
upowa nion /e
osob /y
reprezentuj c /e
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa
(co najmniej forma pisemna z podpisem/ami
po wiadczonymi notarialnie).
* W KIP - prosimy poda podstawowe informacje o
przedsi wzi ciu (zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy OO
z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko), w szczególno ci dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi wzi cia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomo ci, a tak e obiektu
budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomo ci szat ro linn ,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsi wzi cia,
e) przewidywanej ilo ci wykorzystywanej wody,

rodki trwałe zostan zakupione w 2009 roku. W zwi zku z
konieczno ci przedłu enia terminu realizacji projektu do
31.03.2010 rok, wnioskodawca powinien zatem wraz z terminem
realizacji projektu odpowiednio przesun termin osi gni cia ww.
wska nika na 2010 rok).
Powy sza tabela powinna by zło ona w formie elektronicznej (w
formacie .doc na płycie CD/DVD) i papierowej z podpisem
osoby/osób upowa nionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e osob /y
reprezentuj c
Wnioskodawc
na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami
po wiadczonymi notarialnie).
Wzór tabeli stanowi zał cznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwi zaniach chroni cych rodowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilo ci wprowadzanych do
rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwi za chroni cych rodowisko,
h) mo liwym transgranicznym oddziaływaniu na
rodowisko,
i) obszarach podlegaj cych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajduj cych si w zasi gu znacz cego oddziaływania
przedsi wzi cia.
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA
MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000
W przypadku zatwierdzonego przez Zarz d Województwa
Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu, którego
przedmiotem
jest
inwestycja
o
charakterze
infrastrukturalnym (np. budowa obiektu, przebudowa,
rozbudowa), a do wniosku o dofinansowanie projektu nie
została zał czona Deklaracja organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000, wnioskodawca jest
zobowi zany do dostarczenia:
−
wniosku o wydanie ww. deklaracji z dokładnym
podaniem tytułu projektu,
−
karty informacyjnej przedsi wzi cia zawieraj cej
dane okre lone w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy OO ,
− map w skali 1: 100 000 lub jak najbardziej do
niej zbli on (w wersji papierowej w formacie A4
lub A3), wskazuj c
zarówno lokalizacj

przedsi wzi cia, jak i najbli sze obszary sieci
Natura
2000
i chronione prawem polskim, która pozwoli
oceni odległo planowanego przedsi wzi cia od
obszarów sieci Natura 2000 i innych chronionych
prawem polskim,
oraz przedmiotowej Deklaracji w dwóch kopiach
potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy
lub
upowa nion /e
osob /y
reprezentuj c /e
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa
(co najmniej forma pisemna z podpisem/ami
po wiadczonymi notarialnie).
Str. 11, ad 9

Ad.9 Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o Ad 9 Dokument dotycz cy numeru rachunku bankowego na
dofinansowanie projektu podpisywana b dzie w potrzeby zaliczki. (je li dotyczy)
imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (je li
dotyczy)
W zwi zku z wprowadzeniem mo liwo ci otrzymania przez
beneficjentów zaliczek na pokrycie cz ci wydatków
Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku, gdy umowa kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach RPO
o dofinansowanie projektu podpisywana b dzie WP 2007- 2013 Wnioskodawcy27, którzy po podpisaniu umowy
w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika, powinno o dofinansowanie projektu planuj składa wniosek/wnioski o
zaliczkow
s
zobowi zani
do
zało enia
by zło one w dwóch egzemplarzach tzn. w oryginale płatno
(co najmniej forma pisemna z podpisem/ami wyodr bnionego rachunku bankowego, na który b d
po wiadczonymi notarialnie) i kopii potwierdzonej „za przekazywane zaliczki. W zwi zku z tym, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy zobowi zani s
zgodno
z oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z do zło enia o wiadczenia dotycz cego numeru rachunku
dokumentem
rejestrowym.
W
przypadku,
gdy bankowego. Powy sze o wiadczenie powinno zawiera : dane

pełnomocnictwo stanowiło zał cznik do wniosku o
dofinansowanie projektu, a dotyczyło jedynie zgody na
podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy ww. wniosku
wraz z zał cznikami, nale y zło y nowe pełnomocnictwo
(oryginał wraz z kopi potwierdzon „za zgodno z
oryginałem” przez osob /osoby upowa nione zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e osob /y
reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie stosownego
pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie)), zgodnie z
którym pełnomocnik jest upowa niony w imieniu
Wnioskodawcy do podpisania umowy o dofinansowanie
projektu.

Str. 12, ad 10

posiadacza rachunku, numer rachunku, nazw banku, adres banku.
Ww. dokument musi by podpisany przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo zło one na etapie
składania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczyło
zgody na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy
wszelkich dokumentów zwi zanych z realizacj projektu
tzn. umowy o dofinansowanie projektu oraz innych
dokumentów z ni powi zanych, wówczas nie zachodzi
potrzeba
ponownego
składania
powy szego
pełnomocnictwa.
Ad. 10 O wiadczenie o wyborze zabezpieczenia Ad 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
realizacji projektu.
si
o pomoc de minimis oraz formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc w
Wnioskodawca28 powinien wskaza w o wiadczeniu rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de
preferowany
rodzaj
zabezpieczenia
umowy minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
o dofinansowanie projektu, które zgodnie z tre ci ww.

umowy jest zobowi zany zło y
w ARP S.A. Odpowiednio:
w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. Powy sze
• beneficjenci poddziałania 1.1.1 (projekty targowe oraz
o wiadczenie jest wymagane w oryginale.
inwestycyjne), 1.1.2 (projekty targowe), s zobowi zani
zło y
„FORMULARZ
INFORMACJI
Wzór o wiadczenia stanowi zał cznik nr 3 do niniejszego
PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SI
O
dokumentu.
POMOC DE MINIMIS”,
• beneficjenci poddziałania 1.1.2 (projekty inwestycyjne),
1.2
s
zobowi zani
zło y
„FORMULARZ
W momencie składania zabezpieczenia ARP S.A. wymaga
aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy,
INFORMACJI
PRZEDSTAWIANYCH
PRZY
istnieje mo liwo
zło enia kopii potwierdzonej „za
UBIEGANIU SI O POMOC INN NI POMOC W
zgodno z oryginałem” przez osob /osoby upowa nione
ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upowa nion /e
MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
osob /y reprezentuj c Wnioskodawc na podstawie
LUB RYBOŁÓWSTWIE” oraz beneficjenci ww.
stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z
projektów inwestycyjnych, w których przewiduje si
zastosowanie instrumentu elastyczno ci dodatkowo
podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie) zaparafowanej
musz
zło y
„FORMULARZ
INFORMACJI
na ka dej stronie przez osob /osoby upowa nione zgodnie
PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SI
O
z ww. dokumentem (aktualny tj. nie starszy ni miesi c od
POMOC DE MINIMIS”,
daty
zło enia
zabezpieczenia).
Zabezpieczenie
• beneficjenci działania 1.4-1.6,,o ile wsparcie projektu
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu
podlega zasadom pomocy publicznej, na mocy jednego z
powinno by wystawione na kwot nie mniejsz ni
rozporz dze Ministra Rozwoju Regionalnego, wypełniaj
warto dofinansowania.
odpowiedni
formularz
w zale no ci od typu projektu.
W przypadku wyboru weksla in blanco jako formy
zabezpieczenia do ww. umowy wzór „deklaracji wystawcy Powy sze wynika z wej cia w ycie w dniu 5 kwietnia 2010 r. :
• rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
weksla in blanco” stanowi zał cznik nr 4 niniejszego
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
dokumentu, wzór weksla stanowi zał cznik nr 5
ubiegaj cy si o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.
niniejszego dokumentu oraz „Instrukcja dotycz ca
311),
poprawno ci składanych dokumentów do weksla” stanowi
• rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
zał cznik
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
nr 6 niniejszego dokumentu.

UWAGA: Zgodnie z obowi zuj ca ustaw
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.
157, poz. 1240) jednostki sektora finansów
nie maj obowi zku składania zabezpiecze
o dofinansowanie projektu.

o finansach
U. 2009 Nr
publicznych
do umowy

ubiegaj cy si o pomoc inn ni pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 53, poz. 312, ze zm.), zostały wprowadzone nowe
wzory formularzy dot. informacji na temat otrzymanej ww.
pomocy.
Na stronie internetowej www.arp.gda.pl przedstawiony został
pomocny komentarz do rozporz dze w sprawie informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc
publiczn oraz pomoc de minimis pt. „Informacje udost pniane
przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc”.
Ww. dokument, opracowany przez Polsk Agencj Rozwoju
Przedsi biorczo ci, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego, stanowi materiał pomocniczy i instruktarzowy dla
podmiotów ubiegaj cych si o pomoc publiczn , uwzgl dniaj c
definicje poj
u ywanych w rozporz dzeniach, poszerzon o
praktyczne przykłady ich zastosowania oraz wyja nienia
dotycz ce prawidłowego sposobu wypełniania wymaganych ww.
rozporz dzeniem formularzy.
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si o
pomoc de minimis stanowi zał cznik nr 8 do niniejszego
dokumentu.
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si o
pomoc inn ni pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
stanowi zał cznik nr 9 do niniejszego dokumentu.

Str. 12, Ad 11

Ad. 11 Pisemna pro ba Wnioskodawcy dotycz ca Ad. 11 O wiadczenie o spełnianiu kryteriów M P. (dla Działa
zaktualizowania
terminu
realizacji
projektu 1.1-1.2)

i
ewentualnego przesuni cia terminu osi gni cia
wska ników realizacji projektu bez zmian ich warto ci W celu zweryfikowania statusu przedsi biorstwa, Wnioskodawcy
(je li dotyczy)
którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach RPO WP
2007-2013 i dla których b dzie tworzona umowa o
W uzasadnionych przypadkach, gdy po zło eniu wniosku o dofinansowanie projektu, zobowi zani s do zło enia przed
dofinansowanie projektu zaistniały przyczyny niezale ne podpisaniem umowy „O wiadczenia o spełnianiu kryteriów
od Wnioskodawcy, które wymuszaj
konieczno
M P”.
zaktualizowania terminu realizacji projektu okre lonego
we wniosku, istnieje mo liwo zło enia pisemnej pro by Ww. o wiadczenie musi by podpisane przez osob /osoby
o zaktualizowanie terminu realizacji projektu wraz z upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
uzasadnieniem.
Pisemna
pro ba
dotycz ca upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
zaktualizowania terminu realizacji projektu musi by podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
podpisana przez Wnioskodawc zgodnie z dokumentem pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
rejestrowym lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa Wzór „O wiadczenia o spełnianiu kryteriów M P” stanowi
(co
najmniej
forma
pisemna zał cznik nr 10 do niniejszego dokumentu.
z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie). Powy sza
zmiana terminu realizacji projektu powinna by
adekwatnie uj ta w harmonogramie rzeczowo-finansowy,
który musi zawiera aktualny termin realizacji projektu.
W przypadku aktualizacji terminu realizacji projektu,
który wi e si z konieczno ci przesuni cia terminu
osi gni cia wska ników uj tych w sekcji D.1. wniosku o
dofinansowanie projektu przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu istnieje mo liwo
zło enia
zaktualizowanej sekcji D.1 wniosku o dofinansowanie
projektu w postaci tabelarycznej, uwzgl dniaj cej
przesuni cie terminu osi gni cia wska ników, bez
zmian ich warto ci. (np. planowane zako czenie realizacji

projektu było okre lone we wniosku o dofinansowanie
projektu na 31.12.2009 r., co miało odzwierciedlenie we
wska nikach produktu w sekcji D, w której wnioskodawca
wykazał, e dane rodki trwałe zostan zakupione w 2009
roku. W zwi zku z konieczno ci przedłu enia terminu
realizacji projektu do 31.03.2010 rok, wnioskodawca
powinien zatem wraz z terminem realizacji projektu
odpowiednio przesun termin osi gni cia ww. wska nika
na 2010 rok.)
Powy sza tabela powinna by zło ona w formie
elektronicznej (w formacie .doc na płycie CD/DVD) i
papierowej z podpisem osoby/osób upowa nionej/ych do
reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem
rejestrowym, lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc na podstawie stosownego pełnomocnictwa
(co najmniej forma pisemna z podpisem/ami
po wiadczonymi notarialnie).
Wzór tabeli stanowi zał cznik nr 7 do niniejszego
dokumentu.
Str. 13, Ad 12

Ad. 12 O wiadczenie dotycz ce numeru rachunku Ad 12 O wiadczenie o prowadzeniu działalno ci gospodarczej
bankowego na potrzeby zaliczki. (je li dotyczy)
przez współmał onka. (dla Działa 1.1-1.2)
Zgodnie z interpretacj Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
W zawi zku z wprowadzeniem mo liwo ci otrzymania (DKR-I-82611-10-MB/ 10), w przypadku osób fizycznych
przez beneficjentów zaliczek na pokrycie cz ci wydatków prowadz cych działalno
gospodarcz , obj tych mał e sk
kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach wspólno ci maj tkow , bez znaczenia jest, czy osoby te działaj
RPO WP 2007- 2013, Wnioskodawcy29, którzy po na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych,

podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu planuj
składa wniosek/wnioski o płatno
zaliczkow s
zobowi zani do zało enia wyodr bnionego rachunku
bankowego, na który b d przekazywane zaliczki.
W zwi zku z tym, przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu Wnioskodawcy zobowi zani s
do zło enia o wiadczenia dotycz cego numeru rachunku
bankowego. Powy sze o wiadczenie powinno zawiera :
dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazw banku,
adres banku
Ww. dokument musi by podpisany przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym,
lub upowa nion /e osob /y reprezentuj c Wnioskodawc
na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej
forma pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi
notarialnie).

charakter zwi zku zachodz cy mi dzy tymi osobami – zwi zek
mał e ski oraz panuj cy w mał e stwie ustrój wspólno ci
maj tkowej - przes dzaj o konieczno ci oceny statusu M P,
bior c pod uwag zsumowane dane dotycz ce działalno ci
gospodarczych
prowadzonych
przez
poszczególnych
współmał onków
W zwi zku z powy szym ka dorazowo przy okre laniu statusu
M P Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadz cej
działalno
gospodarcz oraz spółki cywilnej), u których
wyst puje brak rozdzielno ci maj tkowej, nale y zsumowa dane
maj ce wpływ na okre lenie statusu M P, wynikaj ce z
prowadzonej działalno ci gospodarczej przez współmał onków
Je eli zachodzi rozdzielno
maj tkowa, nale y pomimo to
zbada , czy współmał onkowie, prowadz c działalno
gospodarcz , korzystaj ze wspólnego potencjału, tj. np. wspólna
siedziba, urz dzenia elektroniczne, wyposa enie) i zło y
o wiadczenie zgodne ze stanem faktycznym.30
Ww. o wiadczenie musi by podpisane przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
Wzór „O wiadczenie o zakresie wspólno ci maj tkowej i
prowadzonej działalno ci gospodarczej” stanowi zał cznik nr 11
do niniejszego dokumentu.

Str. 13/9,

UWAGA: W przypadku projektów realizowanych w W

przypadku

projektów

realizowanych

z

udziałem

przypis

partnerstwie, poszczególni Partnerzy finansowi s równie
zobowi zany do dostarczenia stosownego o wiadczenia.

Partnera/Partnerów, poszczególni Partnerzy s
równie
zobowi zani do podania numeru rachunku bankowego na potrzeby
zaliczki, o ile b d si o ni ubiega .

Str. 12, Ad. 12 przypis

dodano

Str. 12, Ad 13

dodano

Zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia uznaj cego niektóre rodzaj pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporz dzenie w sprawie wył cze blokowych) (Dz. U. UE L
214 z 9.8.2008.
Ad. 13 Dokumenty finansowe (dla Działa 1.1-1.2 oraz Działa
1.4-1.6 o ile wsparcie projektu podlega zasadom pomocy
publicznej)
W sytuacji, gdy zło enie wniosku aplikacyjnego nast puj w roku
poprzedzaj cym rok podpisania umowy np. wniosek aplikacyjny
zło ono w grudniu 2011 r, natomiast planowany termin podpisania
umowy to maj 2012, Beneficjent31 zobowi zany jest zło y
dokumenty finansowe za ostatnie trzy zamkni te lata obrotowe
poprzedzaj ce rok podpisania umowy czyli w tym przypadku
lata 2009, 2010 i 2011.W przypadku je eli Wnioskodawca na
etapie oceny formalnej doł czył do wniosku o dofinansowanie
dokumenty finansowe za lata 2009, 2010 uzupełnia wył cznie
brakuj ce dokumenty finansowe za zamkni ty rok obrotowy 2011.
Istnieje mo liwo zło enia pełnego sprawozdania finansowego
(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za
zamkni ty a jeszcze niezatwierdzony rok obrotowy, jednak pod
warunkiem, e Wnioskodawca po zatwierdzeniu dokumentu

Str. 12, Ad 13 -

dodano

dostarczy go do IP II. Dopiero po przedstawieniu przez
Wnioskodawc
zatwierdzonych dokumentów finansowych,
ostatecznie b dzie mo na przyst pi do podpisania umowy o
dofinansowanie. Pełne sprawozdanie finansowe jest wymagane w
przypadku podmiotów, na których ci y obowi zek jego
sporz dzania, zgodnie z ustaw o rachunkowo ci32.
Dokumenty powinny by sporz dzone zgodnie z przepisami ww.
ustawy. Je eli Wnioskodawca działa krócej ni trzy lata, to
powinien on przedło y bilans, rachunek zysków i strat oraz
informacj dodatkow za okres prowadzonej działalno ci.
Je eli Wnioskodawca nie sporz dza sprawozdania finansowego,
winien zał czy kopi deklaracji PIT lub CIT w zale no ci od
rodzaju opodatkowania i sposobu rozliczania si z Urz dem
Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczy trzech ostatnich
zamkni tych lat obrotowych (w przypadku krótszego okresu
działalno ci, dokumentów za ostatnie zamkni te okresy).
W przypadku nowopowstałych Wnioskodawców, którzy nie
dysponuj ww. dokumentami ze wzgl du na krótki okres
działalno ci nale y zło y tzw. bilans otwarcia i dodatkowo
wyci g z rachunku bankowego Wnioskodawcy.
Kopie zło onych zał czników powinny by po wiadczone „za
zgodno
z oryginałem” przez Wnioskodawc lub osob
notarialnie upowa nion do jego reprezentowania (musi by to ta
sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).
Kopie zał czników zło one przez Partnera powinny by
po wiadczone „za zgodno z oryginałem” przez Partnera lub
Wnioskodawc .
W
przypadku
projektów
realizowanych
z
udziałem

przypis
Str. 13, Ad 13 przypis
Str. 13, Ad 14

dodano
dodano

Partnera/Partnerów, poszczególni Partnerzy s
zobowi zani do zło enia dokumentów finansowych.
t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

równie

Ad.14 O wiadczenie dotycz ce prowadzenia działalno ci
gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu
Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis.
W zwi zku z konieczno ci badania przez IP II poprawno ci
limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy o
dofinansowanie projektu tj. weryfikacj zaznaczenia prawidłowej
odpowiedzi na Za wiadczeniu o pomocy de minimis dotycz cej
wskazania, czy pomoc de minimis została udzielona z
przeznaczeniem na działalno w sektorze transportu drogowego,
w przypadku gdy w dokumencie rejestrowym (EDG, KRS)
widnieje PKD transportowe, przygotowane zostało O wiadczenie
dotycz ce prowadzenia działalno ci gospodarczej w sektorze
transportu drogowego w rozumieniu Rozporz dzenia Komisji
(WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Ka dorazowo w przypadku stwierdzenia wyst powania PKD
transportowego w dokumentach rejestrowych przedsi biorcy,
Beneficjent zostanie poproszony o jego wypełnienie według stanu
na dzie udzielenia pomocy ( w dniu podpisania umowy).
Odpowied negatywna na Za wiadczeniu o pomocy de minimis
powinna zosta zaznaczona w przypadku potwierdzenia przez
Beneficjenta, e nie prowadził działalno ci w sektorze transportu,
w zwi zku z tym nie przeznaczył pomocy na tak działalno .

Ww. o wiadczenie musi by podpisane przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).

Str. 14, Ad 15

dodano

Wzór O wiadczenia stanowi zał cznik nr 12 do niniejszego
dokumentu.
Ad 15 O wiadczenie o otrzymanej wielko ci pomocy de
minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.
IP II jest zobowi zana do zbadania limitu udzielania pomocy de
minimis w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W
zwi zku z tym Wnioskodawcy, którym zostało przyznane
dofinansowanie
w ramach RPO WP i dla których jest tworzona umowa o
dofinansowanie projektu, zostan poproszeni o zło enie w dniu
podpisania umowy „O wiadczenia o otrzymanej wielko ci
pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis33”
Ww. o wiadczenie musi by podpisane przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
Wzór ww. o wiadczenia stanowi zał cznik nr 13 do niniejszego
dokumentu.

Str. 14, Ad 15 przypis

dodano

Str. 14, Ad 16

dodano

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie,
poszczególni Partnerzy s równie zobowi zani do zło enia
powy szego o wiadczenia.
Ad.16 O wiadczenie beneficjenta dotycz ce realizacji innych
projektów
W dniu podpisanie umowy Wnioskodawca jest zobowi zany do
zło enia o wiadczenia tj. Wnioskodawca o wiadcza i wymienia
realizowane Projekty w zakresie wykorzystania rodków
Funduszy Unii Europejskiej wg stanu na dzie podpisywania
umowy lub e nie realizuje innych Projektów w zakresie
wykorzystania rodków Funduszy Unii Europejskiej za wyj tkiem
niniejszego Projektu wg stanu na dzie podpisywania umowy.
Dodatkowo w przypadku, gdy realizuje inne Projekty o wiadcza,
e w ramach realizowanego projektu nie wyst puj wydatki obj te
dofinansowaniem ze rodków Funduszy Unii Europejskiej, które
zostały wskazane w projektach wymienianych w powy szym
o wiadczeniu34.
Ww. o wiadczenie musi by podpisane przez osob /osoby
upowa nione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
upowa nion /e osob /y reprezentuj c
Wnioskodawc
na
podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma
pisemna z podpisem/ami po wiadczonymi notarialnie).
Wzór ww. o wiadczenia stanowi zał cznik nr 14 do niniejszego
dokumentu.

Str. 14, Ad. 16 przypis

dodano

Str. 14/16, zał.
1
Str. 15/17, zał.
1
Str. 15/17, zał.
1
Str. 28

Rodzaj kosztów kwalifikowanych (bie ce inwestycje)

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie,
poszczególni Partnerzy s równie zobowi zani do zło enia
powy szego o wiadczenia.
Rodzaj kosztów kwalifikowalnych (bie ce inwestycyjne)

Rodzaj kosztów kwalifikowanych (bie ce inwestycje)

Rodzaj kosztów niekwalifikowalnych (bie ce inwestycyjne)

Liczba jednostek/ sztuk planowanych do zakupu oraz
jednostka miary
dodano

Liczba jednostek/ planowanych do zakupu oraz jednostka miary

Str. 48

dodano

Str. 71

dodano

Str. 80

Dodano

Str. 81

dodano

Str. 82

dodano

Str. 83

dodano

Zał cznik
nr
8
FORMULARZ
INFORMACJI
PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SI O POMOC
DE MINIMIS
Zał cznik nr 9 Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie
Zał cznik nr 10 O WIADCZENIE O SPEŁNIANIU
KRYTERIÓW MSP
Zał cznik nr 11 O wiadczenie o zakresie wspólno ci
maj tkowej i prowadzonej działalno ci gospodarczej przez
współmał onka
Zał cznik nr 12 O wiadczenie dotycz ce prowadzenia
działalno ci gospodarczej w sektorze transportu drogowego w
rozumieniu Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis
Zał cznik nr 13 O WIADCZENIE O OTRZYMANEJ
WIELKO CI
POMOCY
DE
MINIMIS
LUB
O
NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
Zał cznik nr 14 O wiadczenie beneficjenta dotycz ce realizacji

innych projektów.
Ponadto w tek cie Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działa 1.1 – 1.2 dokonano drobnych poprawek stylistycznych oraz aktualizacji w zakresie
aktów prawnych przywołanych w tek cie Przewodnika.
Osoba

Sporz dził:
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