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Sekcja A. Informacje ogólne o Projekcie 
 
A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Punkt nie podlega edycji. 
Nazwa Osi Priorytetowej jest stała i wstawiona automatycznie przez Generator Wniosków MSP 
(O� Priorytetowa 1 – Rozwój i innowacje w M�P).  
 
A.2. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Nale�y wybra� z rozwijanej listy odpowiednie Działanie (numer i nazw�), w ramach którego 
realizowany b�dzie Projekt (np. 1.5 Regionalna sie� transferu rozwi�za� innowacyjnych). 
 
A.3. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego (je�li 
dotyczy) 
Nale�y wybra� z rozwijanej listy odpowiednie Poddziałanie (numer i nazw�), w ramach którego 
realizowany b�dzie Projekt (np. 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych).  
W przypadku, gdy dla danego Działania nie ma mo�liwo�ci wyboru Poddziałania, pole jest 
nieaktywne. 
 
A.4. Typ Projektu  
Nale�y okre�li� typ Projektu, zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: Uszczegółowienie RPO WP). Po 
wybraniu odpowiedniego Działania automatycznie pojawi� si� typy Projektów, z których nale�y 
wybra� co najmniej jeden typ Projektu, który najbardziej odpowiada specyfice Projektu.  
 
A.5. Nazwa Wnioskodawcy  
Nale�y wpisa� nazw� Wnioskodawcy Projektu. Wnioskodawca to podmiot, który b�dzie stron� 
umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP.  
Do kategorii Wnioskodawców zalicza si� tylko grup� podmiotów, która została wyszczególniona  
w pozycji „Typ beneficjentów” w RPO WP w zapisach dotycz�cych Osi Priorytetowej 1 oraz  
w Uszczegółowieniu RPO WP odno�nie danego Działania/Poddziałania. Nazwa Wnioskodawcy 
musi by� pełna i zgodna z nazw� zawart� w dokumencie rejestrowym.  
 
A.6. Tytuł Projektu (200 znaków) 
Powinien w jasny oraz niebudz�cy w�tpliwo�ci sposób obrazowa� faktyczne zadanie, które ma by� 
zrealizowane w ramach Projektu. Tytuł nie mo�e by� nadmiernie rozbudowany (do 200 znaków, 
uwzgl�dniaj�c spacje). Nazwa Projektu powinna zawiera� przedmiot, lokalizacj� i etap oraz faz� 
zadania (je�eli realizowany Projekt jest cz��ci� wi�kszej inwestycji).  
 
A.7. Lokalizacja Projektu  
Nale�y poda� informacje umo�liwiaj�ce przestrzenn� lokalizacj� Projektu (powiat, gmina, 
miejscowo��). Istnieje mo�liwo�� zaznaczenia kilku lokalizacji z terenu woj. pomorskiego. Lista 
powiatów i gmin uło�ona jest alfabetycznie, wybrany powiat okre�la zamkni�t� list� gmin. 
W przypadku Projektów realizowanych na terenie całego województwa pomorskiego, nale�y 
wybra� opcj� „Projekt realizowany na terenie całego województwa”. 
 
A.8. Planowany okres realizacji Projektu 
Nale�y wybra�, z dost�pnego kalendarza, dat� realizacji Projektu (w uj�ciu dzie�-miesi�c-rok). 
Okres realizacji Projektu okre�lony w tym punkcie dotyczy terminu rozpocz�cia oraz terminu 
zako�czenia realizacji Projektu. 
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Termin rozpocz�cia realizacji Projektu - nale�y przez to rozumie� dat� podj�cia czynno�ci 
zwi�zanych z realizacj� Projektu, tj. np. dat� zawarcia pierwszej umowy z wykonawc� w ramach 
Projektu - data ta nie mo�e by� wcze�niejsza ni� 1 stycznia 2007 r.  
Nale�y pami�ta�, �e w przypadku Projektów obj�tych Pomoc� Publiczn� inn� ni� pomoc  
de minimis rozpocz�cie realizacji Projektu jest to�same z rozpocz�ciem okresu kwalifikowalno�ci 
całego Projektu i musi nast�pi� po dniu zło�enia wniosku o dofinansowanie Projektu. Oznacza to, 
�e rozpocz�cie realizacji Projektu (w przypadku inwestycji budowlanej rozumianej jako wpis  
do dziennika budowy, w pozostałych przypadkach podj�cie pierwszego prawnie wi���cego 
zobowi�zania np. zamówienie maszyn lub urz�dze�, zapłata zaliczki lub zło�enie zamówienia lub 
wybór dostawcy urz�dze� czy podpisanie z nim umowy itp.) bez wzgl�du na wielko�� 
Beneficjenta, mo�e nast�pi� dopiero po dniu zło�enia wniosku o dofinansowanie Projektu.  
W sytuacji niezachowania tej zasady, Projekt nie mo�e zosta� obj�ty dofinansowaniem.  
W przypadku pomocy de minimis rozpocz�cie realizacji Projektu mo�e nast�pi� przed dniem 
zło�enia wniosku o dofinansowanie, jednak dopiero po jego zło�eniu rozpoczyna si� okres 
kwalifikowalno�ci wydatków. Oznacza to, �e poniesione wydatki przed dniem zło�enia wniosku  
o dofinansowanie Projektu zostan� uznane za niekwalifikowalne. 
 
Termin zako�czenia realizacji Projektu – nale�y przez to rozumie� dzie�, w którym działania 
podj�te w ramach Projektu zostały faktycznie przeprowadzone i w odniesieniu do których 
wszystkie wydatki zostały opłacone.  

 
A.9. Zestawienie finansowe 
Brak mo�liwo�ci edycji, dane s� pobierane automatycznie z sekcji F. 
 

 

Sekcja B. Informacje o Wnioskodawcy 
 

B.1. Nazwa Wnioskodawcy 
Dane pobierane z punktu A.5. Nazwa Wnioskodawcy. 
 
B.2. Forma prawna 
Nale�y wybra� z listy rozwijanej form� prawn� wła�ciw� dla Wnioskodawcy. 
 
B.3. NIP 
Nale�y wpisa� NIP wła�ciwy dla Wnioskodawcy w formacie 10 cyfrowym, nie stosuj�c 
my�lników, spacji i innych znaków pomi�dzy cyframi.  
 
B.4. Regon 
Nale�y wpisa� Regon wła�ciwy dla Wnioskodawcy. 
 
B.5. Numer w: B.5.1. - KRS, B.5.2. - EDG 
Pole nieaktywne dla Działa� 1.4-1.6.  
 
B.6. Dane teleadresowe siedziby Wnioskodawcy 
Nale�y wpisa� wymagane, aktualne dane, które wykorzystywane b�d� do korespondencji  
w sprawach zwi�zanych z Projektem (adres do korespondencji, numer telefonu, faksu, adres  
e-mail). Numery telefonu oraz faksu nale�y zawsze rozpoczyna� od „0”.  
 
B.7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy 
Nale�y umie�ci� dane na temat rachunku bankowego Wnioskodawcy – pełna nazwa banku, adres 
banku, nr rachunku bankowego. 
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B.8. Dane osoby/osób prawnie upowa�nionych do reprezentowania Wnioskodawcy 
Nale�y wpisa� dane osoby/osób wnioskuj�cych o �rodki finansowe w ramach RPO WP, które 
zostały wymienione w aktualnym dokumencie rejestrowym, jako osoby upowa�nione  
do zaci�gni�cia zobowi�za�/reprezentowania danego podmiotu. W przypadku wskazania  
do reprezentowania Wnioskodawcy osoby nieuprawnionej do reprezentacji podmiotu, wymagane 
b�dzie pełnomocnictwo po�wiadczone notarialnie. 
 
B.9. Dane osoby upowa�nionej do kontaktu w sprawach Projektu 
Nale�y wpisa� dane osoby upowa�nionej do kontaktu w sprawie Projektu, która b�dzie posiadała 
wiedz� o stanie realizacji Projektu.  

 
B.10. Czy w ramach Projektu przewiduje si� udział Partnerów (TAK/NIE)  
W przypadku odpowiedzi twierdz�cej nale�y przej�� do punktu Dane teleadresowe siedziby 
Partnera oraz dane osób prawnie upowa�nionych do reprezentowania Partnera (B.11.). 
 
B.11. Dane teleadresowe siedziby Partnera oraz dane osób prawnie upowa�nionych  
do reprezentowania Partnera 
W celu dodania Partnera/Partnerów nale�y skorzysta� z opcji „dodaj/usu�”. 
W punkcie tym nale�y wpisa� wymagane, aktualne dane, które wykorzystywane b�d�  
do korespondencji w sprawach zwi�zanych z Projektem. 
W przypadku realizacji Projektu z Partnerem/Partnerami do wniosku o dofinansowanie Projektu 
nale�y doł�czy� umow� cywilnoprawn� lub porozumienie z Partnerem/Partnerami, okre�laj�ce 
zasady partnerstwa (dokument powinien okre�la�, kto b�dzie bezpo�rednio odpowiedzialny  
za realizacj� Projektu).  
Nale�y pami�ta�, i� jedynie podmioty wymienione w punkcie „Typ beneficjentów”  
w Uszczegółowieniu RPO WP odno�nie danego Działania/Poddziałania, mog� by� Partnerami  
w Projekcie.  
 
B.11.12. Dane osoby/osób prawnie upowa�nionych do reprezentowania Partnera 
Nale�y wpisa� dane osoby/osób wymienionych do reprezentacji w aktach powołuj�cych (np. KRS, 
statut). 

 
B.12. Nazwa Banku i numer rachunku bankowego Partnera 
W przypadku udziału Partnera/Partnerów w realizacji Projektu nale�y wskaza� informacj� na temat 
rachunku bankowego Partnera - pełna nazwa banku, adres banku, nr rachunku bankowego. 
Istnieje mo�liwo�� wpisania kilku rachunków Partnerów w zale�no�ci od ilo�ci Partnerów. 

 
B.13. Rodzaj prowadzonej działalno�ci  
B.13.1. Polska Klasyfikacja Działalno�ci - przy podawaniu numeru PKD nale�y wpisa� kod PKD 
głównej działalno�ci Wnioskodawcy, zgodny z dokumentem rejestrowym (EDG lub KRS).  
B.13.2. Nale�y poda� numer PKD działalno�ci, której dotyczy Projekt. 
Je�eli Wnioskodawca nie prowadzi działalno�ci gospodarczej, nale�y zaznaczy� odpowied� „nie 
dotyczy”. 

 
B.13.3. O�wiadczenie Wnioskodawcy zgodnie z Zał�cznikiem I do Rozporz�dzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz�dzenie w sprawie wył�cze� 
blokowych) (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008 r. ze zm.). 
 
Pole nieaktywne dla Działa� 1.4-1.6  
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B.14. Wielko�� zatrudnienia 
Pole nieaktywne dla Działa� 1.4-1.6  

 
 

Sekcja C. Uzasadnienie, opis, cele i komplementarno�� Projektu 
 

C.1. Tło i uzasadnienie – opis stanu istniej�cego i uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu (5 000 
znaków) 
Powinny znale�� si� tu informacje na temat – kontekstu społecznego oraz gospodarczego realizacji 
Projektu. Nale�y opisa� motywy, jakie skłoniły Wnioskodawc� do realizacji Projektu oraz odnie�� 
si� do bie��cej sytuacji, problemów, barier i potrzeb. Nale�y opisa�, w jaki sposób Projekt realizuje 
potrzeby Wnioskodawcy i jak jego realizacja wpłynie na otoczenie. 
 
C.2. Opis przedmiotu Projektu (5 000 znaków) 
Nale�y opisa�, co b�dzie przedmiotem Projektu, u�ywaj�c równie� danych liczbowych, 
przedstawi� zakres działa� (poszczególne działania) prowadzonych w ramach Projektu, uzasadni� 
metody ich realizacji. Opis musi jednoznacznie identyfikowa� przedmiot Projektu (równie�  
w kontek�cie jego lokalizacji), jasno okre�la� jego zakres i główne etapy realizacji. 
 
C.3. Cele Projektu (5 000 znaków) 
Podana informacja powinna (w ramach okre�lonej ilo�ci znaków) zdefiniowa� podstawowy cel, 
jaki ma zosta� osi�gni�ty dzi�ki realizacji Projektu. Nale�y przedstawi� w jaki sposób dokonano 
analizy potrzeb i jaki b�dzie wpływ Projektu, w krótkim (produkt) i długim (rezultat) horyzoncie 
czasowym. Nale�y zwróci� uwag� na spójno�� pomi�dzy ww. punktem i wska�nikami produktu 
oraz wska�nikami rezultatu. Ka�dy skwantyfikowany wska�nik z punktu Wska�niki produktu oraz 
Wska�niki rezultatu (D.1.1.-D.1.2.) powinien mie� swój odpowiednik w punkcie Cele Projektu 
(C.3.), ale nie ka�dy cel opisany w ww. punkcie musi by� przedstawiony w postaci liczbowej, 
poniewa� mog� wyst�powa� cele, których nie da si� zapisa� w postaci wska�ników mierzalnych. 

 
C.4. Zgodno�� Projektu z celami Działania w ramach Osi Priorytetowej 1 wraz z uzasadnieniem 
(5 000 znaków) 
W punkcie C.4. nale�y uzasadni� zgodno�� celów Projektu z celem głównym Działania zawartym  
w Uszczegółowieniu RPO WP. Po wybraniu odpowiedniego Działania w punkcie Numer i nazwa 
Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego (A.2.) w ww. punkcie 
automatycznie pojawia si� cel główny Działania zgodny z Uszczegółowieniem RPO WP oraz 
preferowane typy Projektów wraz z uzasadnieniem dla ka�dego z nich. Istnieje mo�liwo�� 
zaznaczenia kilku preferencji dla danego przedsi�wzi�cia. 

 
C.5. Wkład w realizacj� Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i jego uzasadnienie (2 000 
znaków) 
Nale�y wskaza� priorytety, a nast�pnie Cele strategiczne w ramach Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego, które odpowiadaj� oddziaływaniu i celom Projektu. Nast�pnie nale�y 
powy�szy wybór uzasadni�. 
 
C.6. Zgodno�� Projektu z zapisami dokumentów strategicznych oraz dokumentów warunkuj�cych 
jego realizacj� (3 000 znaków) 
Dotyczy tylko Działania 1.5. 
Nale�y wskaza� zgodno�� Projektu z celami głównymi Regionalnej Strategii Innowacyjnej dla 
Województwa Pomorskiego (RIS–P) oraz wybór ten uzasadni�. 
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C.7. Komplementarno�� z innymi Projektami (w tym realizowanymi b�d� zrealizowanymi  
w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013) (3 000 znaków) 
Projekt zgłaszany do dofinansowania w ramach RPO WP mo�e by� elementem realizacji szerszego 
przedsi�wzi�cia lub pozostawa� w zwi�zku z realizacj� przez Wnioskodawc� innych Projektów  
w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006: 

� SPO Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsi�biorstw 
� SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 
� SPO Transport 
� SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 	ywno�ciowego oraz Rozwój Obszarów 

Wiejskich 
� SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 
� Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
� Fundusz Spójno�ci 
� Inicjatywy Wspólnoty INTERREG oraz EQUAL 

 
oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013: 

� PO Infrastruktura i �rodowisko 
� PO Innowacyjna Gospodarka 
� PO Kapitał Ludzki 
� PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
� Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 
Nale�y wskaza� dane dotycz�ce Projektu (tytuł Projektu, �ródło finansowania, krótki opis) i krótko 
opisa� zwi�zek pomi�dzy przedmiotowym Projektem, a innymi Projektami realizowanymi b�d� 
zrealizowanymi w ramach powy�szego, b�d� z innych �ródeł zewn�trznych czy �rodków własnych. 
Przez Projekt powi�zany z realizowanym w ramach niniejszego wniosku, nale�y rozumie� Projekt 
powi�zany logicznie, który ma podpisan� umow� o dofinansowanie lub rozpocz�ła si� b�d� 
zako�czyła jego realizacja (nie nale�y uwzgl�dnia� Projektów planowanych i niewybranych jeszcze 
do realizacji). 
 
C.8. Do�wiadczenie Wnioskodawcy w zakresie �wiadczenia usług na rzecz Małych i �rednich 
Przedsi�biorstw 
Pole pojawi si� wył�cznie w przypadku wyboru w punkcie Numer i nazwa Działania w ramach Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego (A.2.) – Działania 1.4. Nale�y wykaza� do�wiadczenie  
w zakresie wykorzystania �rodków pomocowych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie Projektów na 
rzecz M�P. Nale�y wymieni� �ródło finansowania odpowiadaj�ce pochodzeniu �rodków, numer(y), 
tytuł(y) Projektu(ów) realizowanego b�d� zrealizowanego wraz z krótkim opisem przedmiotu 
Projektu(ów), jego skuteczno�ci� i uzasadnieniem jego wpływu na Wnioskodawc�.  
 

 
Sekcja D. Wska	niki realizacji Projektu, harmonogram realizacji 

 
D.1. Wska�niki realizacji celów Projektu 
W niniejszym punkcie nale�y wypełni� tabel� skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) 
wska�ników realizacji celów Projektu. Wybrane wska�niki (produktu i rezultatu) powinny by� 
odzwierciedleniem charakteru i zało�onych celów Projektu, które zostały opisane w punktach: Tło  
i uzasadnienie – opis stanu istniej�cego i uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu, Opis 
Przedmiotu Projektu, Cele Projektu (C1 – C3) wniosku o dofinansowanie Projektu. Wnioskodawca, 
wypełniaj�c formularz wniosku o dofinansowanie Projektu, ma obowi�zek zastosowania co 
najmniej jednego wska�nika produktu oraz wska�nika rezultatu wybranego z listy zamieszczonej  
w Zał�czniku do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działa� 1.4–1.6. 
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Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia  
i przekazywania danych w formie elektronicznej (Wytyczne MRR/H/17(2)/02/10 z dnia 09 lutego 
2010 r. Wnioskodawca jest zobligowany do wyboru danego wska�nika z listy w sytuacji, gdy 
istnieje mo�liwo�� wpisania Projektu w okre�lony typ inwestycji oraz mo�liwo�� opisania cało�ci 
lub cz��ci przedsi�wzi�� realizowanych w ramach danego Projektu za pomoc� odpowiedniego 
wska�nika. Lista wska�ników kluczowych z punktu widzenia monitorowania efektów wdra�ania 
funduszy UE (tzw. core indicators) stanowi Zał�cznik nr 3 do ww. wytycznych. Wska�niki te b�d�
odpowiednio wyró�nione (z dopiskiem KSI tzn. Krajowy System Informatyczny). 
Wnioskodawca zobowi�zany jest wybra� co najmniej jeden ze wska�ników produktu, jak równie� 
wska�ników rezultatu. Wska�nik rezultatu, w miar� mo�liwo�ci, powinien stanowi� logiczn� 
konsekwencj� wyboru wska�nika produktu. Koniecznym jest równie� podanie dla ka�dego 
wybranego wska�nika 	ródła weryfikacji danych, czyli sposobu na podstawie, którego 
Wnioskodawca dokona rzeczywistego pomiaru jego warto�ci (nazwa dokumentu np. protokół 
odbioru, faktura zakupu). Z tego �ródła pochodzi� b�d� dane, które pó�niej Beneficjent b�dzie 
wykazywał w składanym przez siebie sprawozdaniu z realizacji Projektu.  
 
D.1.1. Wska�niki produktu 
Produkt – bezpo�redni, natychmiastowy, materialny efekt realizacji przedsi�wzi�cia mierzony 
konkretnymi wielko�ciami. 
Wska�niki produktu powinny odzwierciedla� główne kategorie wydatków, czyli wydatki, które 
stanowi� du�y udział procentowy warto�ci całego Projektu.  
Z listy wska�ników nale�y wybra� takie wska�niki produktu, które w najwi�kszym stopniu 
odpowiadaj� celowi/celom, jakie zostały zało�one przez Wnioskodawc� w Projekcie.  
Ich warto�ci w kolejnych latach powinny zosta� przedstawione według rzeczywistego stanu 
realizacji Projektu w danym roku, w uj�ciu niekumulatywnym. Nale�y jednak pami�ta�,  
�e uzyskanie produktów, których warto�� jest okre�lona w poszczególnych latach, musi zosta� 
udokumentowana (np. przez protokoły odbioru). 
 
W przypadku inwestycji jednoetapowej, wska�nik produktu nale�y poda� w konkretnym roku  
w którym b�dzie realizowana i zako�czona inwestycja. 
 
Nale�y pami�ta�, �e w sytuacji, kiedy Wnioskodawca zamierza skorzysta� z instrumentu 
elastyczno�ci i przeprowadzi� szkolenie w ramach Projektu, powinien wybra� obowi�zkowo 
wska�nik produktu: 
� dla Działa� 1.4 i 1.6: „Liczba przeprowadzonych szkole� w ramach Projektu”;  
� dla Działania 1.5: „Liczba specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych 

przeprowadzonych w ramach Projektu”. 
 

D.1.2. Wska�niki rezultatu  
Rezultat – bezpo�redni oraz natychmiastowy wpływ zrealizowanego przedsi�wzi�cia na otoczenie 
społeczno – ekonomiczne.  
Z listy wska�ników nale�y wybra� takie wska�niki rezultatu, które w najwi�kszym stopniu 
odzwierciedlaj� uzyskany efekt z realizacji Projektu.  
W tym punkcie nale�y przedstawi� informacj� nt. rezultatów osi�gni�tych dzi�ki realizacji 
Projektu. Warto�ci wska�ników rezultatu powinny zosta� przedstawione dla ka�dego roku 
realizacji Projektu oraz dla roku nast�puj�cego po ostatnim roku realizacji Projektu w uj�ciu 
kumulatywnym, tak, �e w ostatnim roku (ostatnia widoczna kolumna) osi�gni�ta zostanie ko�cowa 
warto�� docelowa. Ich warto�ci w kolejnych latach powinny by� podawane wg rzeczywistego stanu 
istniej�cego w danym okresie narastaj�co, uwidaczniaj�c zmiany wywołane realizacj� Projektu. 
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Wnioskodawca jest równie� zobowi�zany do monitorowania wska�nika rezultatu odno�nie 
stworzonych nowych miejsc pracy, powstałych bezpo�rednio w efekcie realizacji Projektu  
od momentu jego rozpocz�cia do ko�ca fazy operacyjnej Projektu, tj. do roku od momentu 
zako�czenia realizacji Projektu.  
 
Szacuj�c ilo�� nowozatrudnionych pracowników nale�y bra� pod uwag� tylko pracowników 
zatrudnionych na umow� o prac� (bez uwzgl�dniania umów o dzieło i umów zlecenia)  
z uwzgl�dnieniem pracowników sezonowych oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. 
FTE - Full Time Equivalent). Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny 
zosta� przeliczone na odpowiedni� cz��� FTE (np. praca całoroczna w wymiarze 0,5 etatu = 0,5 
EPC, praca sezonowa przez 3 miesi�ce w wymiarze pełnego etatu = 0,25 EPC itd. –  
z zastrze�eniem, �e b�dzie to „trwała” praca sezonowa). 
 
Szacuj�c wielko�� zatrudnienia Beneficjent powinien pami�ta� o konieczno�ci zało�enia 
minimalnej trwało�ci nowych miejsc pracy – 5 lat od momentu zako�czenia Projektu. 
 
Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe okre�lenie warto�ci wska�nika dotycz�cego 
utworzenia nowych miejsc pracy, które powinno uwzgl�dnia� realne szanse zwi�kszenia wielko�ci 
zatrudnienia, bowiem nieosi�gni�cie przez Beneficjenta deklarowanej w umowie o dofinansowanie 
Projektu warto�ci ww. wska�nika grozi konsekwencjami.   

 
Je�li specyfika Projektu nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy w trakcie b�d� po jego 
zako�czeniu nale�y wpisa� warto�� wska�nika „0”. 
WA	NE: 
Zgodnie z interpretacj� MRR w konkursach dla Działa� 1.4-1.6 wska�nik rezultatu „Liczba 
bezpo�rednio utworzonych miejsc pracy (etat)” rozumiany jest jako wska�nik ukazuj�cy liczb� 
etatów powstałych bezpo�rednio w wyniku realizacji Projektu a nie przy jego realizacji (na czas 
realizacji Projektu). Wska�nik ten powinien by� wybierany wówczas, gdy miejsca pracy powstały 
bezpo�rednio w efekcie realizacji Projektu najpó�niej do roku po zako�czeniu realizacji Projektu 
(tj. do 12 miesi�cy od daty zło�enia wniosku o płatno�� ko�cow�). Termin utworzenia miejsca 
pracy wynika z zakresu i celu Projektu a redukcja b�d� nieutworzenie miejsca pracy1 
(zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym) uznawane b�dzie za niezachowanie trwało�ci 
Projektu, co b�dzie miało konsekwencje okre�lone w przepisach prawa i umowie o dofinansowanie 
Projektu. 
 
Nale�y pami�ta�, i� za rezultat nie mo�na równie� uzna� miejsc pracy utworzonych po�rednio  
w wyniku realizacji Projektu (np. u wykonawców lub podwykonawców), nie s� tak�e uznawane za 
rezultat miejsca pracy stworzone do obsługi Projektu (na czas realizacji Projektu) – tego typu 
miejsce pracy nale�y uzna� za PRODUKT. 
 
Nale�y pami�ta�, �e w sytuacji, kiedy Wnioskodawca zamierza skorzysta� z instrumentu 
elastyczno�ci i przeprowadzi� szkolenie w ramach Projektu, powinien wybra� obowi�zkowo 
wska�nik rezultatu: 
� dla Działa� 1.4 i 1.6: „Liczba osób przeszkolonych w ramach Projektu”;  
� dla Działania 1.5: „Liczba osób korzystaj�cych ze specjalistycznych usług szkoleniowych  

i doradczych przeprowadzonych w ramach Projektu”. 
 

                                                
1 utrzymanie etatu, który w innym wypadku zostałby zredukowany nie jest bezpo�rednio utworzonym miejscem 
pracy 
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D.2. Etapy realizacji Projektu w uj�ciu kwartalnym 
Nale�y wskaza� najwa�niejsze etapy realizacji Projektu w uj�ciu kwartalnym wraz z ich terminami 
rozpocz�cia i uko�czenia. Terminy wybierane s� z automatycznie dostosowuj�cej si� listy. 
Nale�y pami�ta�, �e termin rozpocz�cia i zako�czenia realizacji Projektu w harmonogramie musi 
by� zgodny z punktem Planowany okres realizacji Projektu (A.8.). 
Sekcja E. Podmioty uczestnicz
ce w finansowaniu i realizacji 
Projektu, trwało��, polityki horyzontalne, promocja Projektu 

 
E.1. Podmioty uczestnicz�ce w finansowaniu i realizacji Projektu 
W celu dodania nazwy podmiotu lub podmiotów zaanga�owanych w realizacj� Projektu nale�y 
klikn�� przycisk „dodaj”. Nale�y poda� nazw� podmiotu, wskaza� rol�, jak� pełni w Projekcie oraz 
jego zaanga�owanie finansowe, je�eli wyst�puje. W przypadku współfinansowania Projektu, nale�y 
wskaza� wysoko�� wkładu finansowego w PLN oraz warto�� % w stosunku do wkładu krajowego. 
W tabeli nale�y wymieni� innych ni� Wnioskodawca uczestników procesu realizacji Projektu:  
– Partnera - nale�y przez to rozumie� podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie 

Projektu, uczestnicz�cy w realizacji Projektu którego udział jest uzasadniony, konieczny  
i niezb�dny, wnosz�cy do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, 
realizuj�cy Projekt na warunkach okre�lonych w umowie partnerstwa, zawartej przed 
zło�eniem wniosku o dofinansowanie Projektu do Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia, 
otrzymuj�cy od IP II refundacj� faktycznie poniesionych oraz odpowiednio 
udokumentowanych cz��ci wydatków kwalifikowalnych na realizacj� Projektu. Poszczególni 
partnerzy nie mog� by� podmiotami powi�zanymi w rozumieniu zał�cznika I Rozporz�dzenia 
Komisji WE Nr 800/20082. 
 

– Podmiot zaanga�owany w realizacj� Projektu - nale�y przez to rozumie� podmiot 
wymieniony we wniosku o dofinansowanie Projektu, uczestnicz�cy w realizacji Projektu, 
wnosz�cy do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, nie spełniaj�cy 
warunków definicji Partnera. 

 
Partnerstwo mo�e by� utworzone tylko pomi�dzy podmiotami, wyszczególnionymi w punkcie 
„Typ beneficjentów” w ramach poszczególnych Działa� Uszczegółowienia RPO WP. 
Wytyczne w zakresie konstruowania partnerstw oraz zakresu umowy partnerskiej zawarte zostały 
w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działa� 1.4–1.6 oraz w Wytycznych  
do Projektów przygotowywanych przez partnerstwa w ramach Działa� 1.4-1.6 RPO WP 2007-
2013.  
 
E.2. Trwało�� celów (5 000 znaków) 
Trwało�� Projektu oznacza pewno��, �e Projekt b�dzie nadal funkcjonował po zako�czeniu jego 
realizacji, a cele Projektu zostan� osi�gni�te.  
Trwało�� Projektu jest liczona przez 5 lat od momentu spełnienia jednocze�nie 3 poni�szych 
kryteriów: 

1. wszystkie działania opisane w Projekcie zostały zako�czone, �adna czynno�� 
zwi�zana z realizacj� Projektu nie jest wymagana do jego zako�czenia; 

2. wszystkie wydatki zwi�zane z realizacj� Projektu zostały poniesione przez 
Beneficjenta, czyli �adne wydatki zwi�zane z realizacj� Projektu nie pozostały do 
uregulowania; 

                                                
2Jako 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 powiazane. 
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.  
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3. Beneficjent otrzymał cał� przysługuj�c� kwot� dofinansowania Projektu (obliczon�  
po zatwierdzeniu wniosku o płatno�� ko�cow�). 

 
W tabeli E.2. Wnioskodawca musi wykaza�: 

• zdolno�� do realizacji Projektu, czyli jakie jest jego do�wiadczenie w realizacji 
podobnych przedsi�wzi��, 

• w jaki sposób zabezpieczy �rodki finansowe, które zagwarantuj� stabilno�� 
finansow� Projektu w trakcie realizacji Projektu oraz w jaki sposób b�dzie finansowane utrzymanie 
Projektu w okresie trwało�ci, 

• w jaki sposób prowadzone b�dzie zarz�dzanie produktami Projektu po zako�czeniu 
jego realizacji. Je�li po zako�czeniu realizacji Projektu jego własno�� zostanie przekazana na rzecz 
innego podmiotu, nale�y przedstawi� uzasadnienie oraz opisa�, czy w wyniku zmiany wła�ciciela 
zostanie naruszona lub zaistnieje gro�ba naruszenia konkurencji na rynku. 

 
E.3. Sposób zarz�dzania Projektem (5 000 znaków) 
Nale�y wykaza� zdolno�� instytucjonaln� do realizacji Projektu, czyli jakie jest do�wiadczenie 
Wnioskodawcy w realizacji inwestycji oraz jego struktura organizacyjna. Wnioskodawca powinien 
przedstawi� struktur� organizacyjn� przy realizacji Projektu – administracyjn� oraz osobow�. 
 
E.4. Zgodno�� Projektu z ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych 
Dotyczy tylko Poddziałania 1.5.1. 
Nale�y wybra� odpowied� dotycz�c� zgodno�ci Projektu z ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych. 
Nale�y poda�, je�eli jest przewidziany, odpowiedni dla warto�ci i rodzaju zamówienia tryb 
post�powania zgodnie z ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.).  
 
E.5. Zgodno�� Projektu z polityk� zrównowa�onego rozwoju (ochrony �rodowiska), w tym wpływ 
na obszary NATURA 2000 (1 500 znaków) 
Nale�y opisa� wpływ Projektu na �rodowisko naturalne zarówno na etapie realizacji Projektu, jak  
i po jego zako�czeniu oraz skal� tego wpływu. W przypadku Poddziałania 1.5.1 nale�y zwróci� 
szczególn� uwag�, aby informacje zawarte w tym punkcie były spójne z informacjami zawartymi  
w studium wykonalno�ci. Ponadto, je�eli dla Projektu, zgodnie z prawodawstwem krajowym, 
wymagane jest sporz�dzanie oceny oddziaływania na �rodowisko/raportu oceny oddziaływania na 
�rodowisko, nale�y go doł�czy� do wniosku o dofinansowanie Projektu. 
 
E.6. Zgodno�� Projektu z polityk� równo�ci m��czyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (1 500 
znaków) 
W ramach Projektu na etapie wdra�ania i po jego zako�czeniu (dost�pno�� do produktów, 
korzystanie z rezultatów Projektu) nale�y zapewni� zachowanie zasady równo�ci kobiet i m��czyzn 
oraz uwzgl�dni� problematyk� płci. Nale�y wskaza� działania, wynikaj�ce ze specyfiki Projektu, 
które b�d� słu�y� zapobieganiu jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzgl�du na płe�, ras� b�d� 
pochodzenie etniczne, religi� lub �wiatopogl�d, niepełnosprawno��, wiek oraz orientacj� seksualn�. 
 
E.7. Sposoby promocji Projektu (2 000 znaków) 
Wnioskodawcy s� odpowiedzialni za promocj� oraz informowanie o otrzymanej pomocy  
z funduszy UE, wykorzystuj�c mo�liwe narz�dzia. W punkcie tym nale�y opisa� sposoby promocji 
Projektu zgodnie z Wytycznymi dotycz�cymi promocji Projektów UE dla Beneficjentów Osi 
Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013, stanowi�cymi zał�cznik do Przewodnika Beneficjenta RPO 
WP 2007–2013 dla Działa� 1.4–1.6. 
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Sekcja F. Informacje finansowe 
 

F.1. Wykaz kategorii wydatków wg zał�cznika II Rozp. WE/1828/2006 
Nale�y wybra� informacj� odpowiadaj�c� charakterowi i rodzajowi Projektu, zgodn� z informacj� 
zawart� w Zał�czniku II Rozp. WE/1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj�cego 
szczegółowe zasady wykonania rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj�cego przepisy 
ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci oraz rozporz�dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 371 
z 27.12.2006 ze zm.). Na podstawie informacji w ww. zał�czniku nale�y wypełni� podpunkty 
F.1.1. – F.1.5. 
Pozycje w podpunktach F.1.4. i F.1.5. Wnioskodawca weryfikuje na podstawie specyfiki Projektu, 
wyboru dokonuje dowolnie, wskazuj�c najbardziej zbli�one do własnego Projektu kody 
klasyfikacji wg kryterium oraz lokalizacji. 
 
F.2. Okre�lenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu 
Artykuł 55 ust. 2 rozporz�dzenia 1083/2006 utrzymuj�cy metod� luki w finansowaniu, jako 
podstaw� obliczania dotacji UE dla Projektów generuj�cych dochody nie ma zastosowania  
w nast�puj�cych przypadkach: 
• Projekty, które nie generuj� dochodu; 
• Projekty, których dochody nie pokrywaj� w pełni kosztów operacyjnych; 
• Projekty podlegaj�ce zasadom Pomocy Publicznej – art. 55 ust. 6 rozporz�dzenia 1083/2006; 
• Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz te Projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 
Spójno�ci, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. 

W powy�szych przypadkach Wnioskodawca powinien zaznaczy� opcj� „nie dotyczy”. 
W pozostałych przypadkach, w tabeli nale�y zamie�ci� warto�ci okre�lonych pozycji, niezb�dnych 
do wyliczenia luki. Nale�y wskaza� numer strony w Biznes Planie b�d� w Studium Wykonalno�ci, 
gdzie mo�na znale�� informacje potwierdzaj�ce prawidłowo�� zamieszczonych danych. 
 
F.3. Pomoc Publiczna 
Nale�y wskaza�, czy Projekt (cało�� b�d� jego cz���) podlega zasadom Pomocy Publicznej. 
Wówczas nale�y wybra� z listy odpowiednie rozporz�dzenie dot. Pomocy Publicznej: 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych3; 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych4; 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych5; 

� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy przez fundusze po�yczkowe i por�czeniowe w ramach regionalnych programów 
operacyjnych6; 

� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych7; 

                                                
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599  
5 Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719 
6 Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874 ze zm. 
7 Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661 



 12

 
W ramach punktu F.3. nale�y równie� odpowiedzie�, czy wydatki planowane w ramach 
instrumentu elastyczno�ci s� obj�te zasadami Pomocy Publicznej i wybra� odpowiednie ww. 
rozporz�dzenie dot. Pomocy Publicznej.  
 
F.4. Kwalifikowalno�� podatku VAT 
Nale�y odpowiedzie� na pytanie, czy koszt podatku VAT poniesiony w ramach Projektu jest 
kosztem kwalifikowalnym. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym tylko w sytuacji, kiedy 
został faktycznie poniesiony przez Wnioskodawc� oraz Wnioskodawca nie ma prawnej mo�liwo�ci 
odzyskania podatku VAT. W przypadku odpowiedzi negatywnej b�d� twierdz�cej, wy�wietli si� 
o�wiadczenie Wnioskodawcy odpowiedniej tre�ci, bez mo�liwo�ci edycji. 

 
 

F.5. Instrument elastyczno�ci 
W punkcie tym nale�y wskaza� czy w ramach Projektu przewiduje si� zastosowanie instrumentu 
elastyczno�ci i w przypadku odpowiedzi twierdz�cej wskaza� nazw� wydatku, warto�� oraz 
uzasadnienie konieczno�ci jego poniesienia w ramach Projektu. Zakres stosowania instrumentu 
elastyczno�ci w poszczególnych Działaniach oraz Poddziałaniach okre�lony został  
w Uszczegółowieniu RPO WP oraz Wytycznych dotycz�cych kwalifikowalno�ci wydatków  
w ramach Działa� 1.4–1.6 RPO WP 2007-2013, stanowi�cych Zał�cznik do Przewodnika 
Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działa� 1.4–1.6. Nale�y zwróci� uwag� aby informacje  
w tym punkcie były spójne z informacj� podan� w punkcie F.6. wniosku aplikacyjnego, a ł�czna 
warto�� wydatków w ramach instrumentu elastyczno�ci nie mo�e przekroczy� wielko�ci wskazanej 
w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działa� 1.4-1.6. 

 
F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu wg podstawowych kategorii kosztowych 
W celu dodania wydatku nale�y klikn�� przycisk „dodaj”. W tabeli nale�y okre�li� rodzaje 
wszystkich wydatków, które kwalifikuj� si� do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego b�d� niekwalifikuj� si� do refundacji, a s� niezb�dne do realizacji Projektu i b�d� 
finansowane ze �rodków własnych Wnioskodawcy. 
Rodzaje wydatków, jakie mog� zosta� uznane za kwalifikowalne okre�la: 
� Zał�cznik Wytyczne dotycz�ce kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Działa� 1.4–1.6 RPO 

WP 2007-2013 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działa� 1.4–1.6 
oraz 
� w przypadku Projektów obj�tych zasadami Pomocy Publicznej, odpowiednie rozporz�dzenie 

MRR w sprawie udzielania Pomocy Publicznej: 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych8; 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych9; 
� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych10; 

� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy przez fundusze po�yczkowe i por�czeniowe w ramach regionalnych programów 
operacyjnych11; 

� Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 

                                                
8 Dz. U. z 2010 r. Nr. 236, poz. 1562 
9 Dz. U. z 2010 r. Nr. 239, poz. 1599  
10 Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719 
11 Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874 ze zm. 
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sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych12; 

 
Horyzont czasowy tabeli finansowej nie podlega edycji, a lata pobierane s� z punktu A.8. 
Planowany okres realizacji Projektu + okres poprzedzaj�cy realizacj� inwestycji zawieraj�cy 
wydatki ju� poniesione do czasu zło�enia wniosku, a niezb�dne do jego realizacji. W odniesieniu  
do poszczególnych wydatków konieczne jest zaznaczenie TAK/NIE w odpowiedzi na dwa pytania: 
� Czy jest to wydatek poniesiony w ramach instrumentu elastyczno�ci? 
� Czy jest to wydatek podlegaj�cy zasadom Pomocy Publicznej? 

 
Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na rodzaje wydatków podlegaj�cych zasadom pomocy 
publicznej (w tym regionalnej pomocy inwestycyjnej/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� 1.4 – 1.6. RPO WP 2007-2013 oraz 
zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach OP 
1 RPO WP obowi�zuj�cym w ramach konkursu. 
 
W tabeli niezb�dne jest równie� okre�lenie stawki podatku VAT lub wybór opcji „zwolniony”  
w odniesieniu do poszczególnych wydatków (mo�liwo�� wpisania okre�lonej stawki podatku VAT 
pojawi si� po dwukrotnym klikni�ciu na opcj� „zwolniony” ). 
 
F.7. 
ródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu 
W rubryce tej nale�y dokona� podziału �ródeł finansowania Projektu, z jakich pokryte zostan�
wydatki kwalifikowalne. Suma �ródeł finansowania Projektu w tym punkcie, w rozbiciu  
na poszczególne lata, musi by� zgodna z sum� wydatków kwalifikowalnych w punkcie Planowane 
wydatki w ramach Projektu wg podstawowych kategorii kosztowych (F.6.). Poziom 
dofinansowania z EFRR w poszczególnych latach powinien by� jednakowy. Horyzont czasowy 
tabeli finansowej nie podlega edycji, a lata pobierane s� z punktu Planowany okres realizacji 
Projektu (A.8.) + okres poprzedzaj�cy realizacj� inwestycji zawieraj�cy wydatki kwalifikowalne 
ju� poniesione do czasu zło�enia wniosku, a niezb�dne w celu jego realizacji. 
Udział EFRR podlega limitom wynikaj�cym z Uszczegółowienia RPO WP, zgodnie z opisami przy 
ka�dym z Działa�/Poddziała�. Ponadto, poziom dofinansowania Projektów z EFRR w danym 
konkursie mo�e zosta� ustalony na poziomie ni�szym ni� maksymalny okre�lony  
w Uszczegółowieniu RPO WP. W takim przypadku stosowna informacja zostanie zawarta  
w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
Jako �rodki własne Wnioskodawcy b�d�cego jednostk� samorz�du terytorialnego, mog� by�
traktowane po�yczki lub kredyty. Poprzez pozycj� „Inne” nale�y rozumie� mi�dzy innymi: 
fundusze celowe, �rodki specjalne itp., a w przypadku Wnioskodawców b�d�cych podmiotami 
spoza sektora finansów publicznych równie� �rodki własne takich podmiotów m.in. organizacji 
pozarz�dowych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
W przypadku współfinansowania Projektu przez bud�et pa�stwa, w wierszu „bud�et pa�stwa” 
nale�y poda� nazw� (i dalej: kwoty) dysponenta wła�ciwej cz��ci bud�etowej, który przekazuje 
�rodki pozostaj�ce w jego dyspozycji, jako współfinansowanie bud�etu pa�stwa dla realizowanego 
Projektu.
W przypadku wyst�powania podmiotów finansowo zaanga�owanych w realizacj� Projektu wkład 
tych podmiotów musi by� zgodny z punktem E.1. Podmioty uczestnicz�ce w finansowaniu  
i realizacji Projektu. 
Po wypełnieniu tabeli w punkcie tym wy�wietli si� o�wiadczenie Wnioskodawcy (bez mo�liwo�ci 
edycji) gwarantuj�ce zabezpieczenie �rodków na realizacj� Projektu w imieniu swoim i wszystkich 
podmiotów finansowo zaanga�owanych w realizacj� Projektu. 

                                                
12 Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661 
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Wydatki podlegaj�ce zasadom Pomocy Publicznej 
W punkcie F.7. 
ródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu wygenerowane s� dwie 
tabele: pierwsza dotyczy wydatków podlegaj�cych zasadom Pomocy Publicznej, druga tabela 
dotyczy wydatków niepodlegaj�cych zasadom Pomocy Publicznej. W przypadku zaznaczenia 
któregokolwiek wydatku w punkcie F.6. jako wydatku podlegaj�cego zasadom Pomocy Publicznej 
uaktywni si� tabela: 
ródła finansowania wydatków podlegaj�cych zasadom Pomocy Publicznej. 
Udział �rodków publicznych podlega limitom wynikaj�cym z maksymalnej intensywno�ci pomocy 
okre�lonej dla danego rozporz�dzenia MRR w sprawie udzielania Pomocy Publicznej. �rodki 
własne podmiotów spoza sektora finansów publicznych w przypadku Projektów podlegaj�cych 
zasadom Pomocy Publicznej traktowane s� jako �rodki prywatne. 

 
 

Sekcja G. Lista zał
czników i o�wiadczenia Wnioskodawcy 
 
W sekcji tej nale�y zaznaczy� odpowiednie i niezb�dne dokumenty, zał�czone do wniosku  
o dofinansowanie Projektu, jak równie� dodatkowe dokumenty, które Wnioskodawca uzna  
za niezb�dne w celu dokonania prawidłowej oceny Projektu. Zał�czniki nale�y przygotowa� 
zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania zał�czników do wniosku o dofinansowanie Projektu  
w ramach RPO WP na lata 2007-2013, stanowi�cej Zał�cznik nr 1 do Przewodnika Beneficjenta 
RPO WP 2007–2013 dla Działa� 1.4–1.6.  
Drug� cz��� sekcji stanowi� o�wiadczenia Wnioskodawcy.  
 
W przypadku braku zał�cznika, który jest wymagany nale�y zaznaczy� „NIE” (np. ostateczne 
pozwolenie na budow�, potwierdzenie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych). 
W przypadku zał�czników, które nie dotycz� Wnioskodawcy nale�y zaznaczy� „NIE DOTYCZY”. 
 
Pod list� o�wiadcze� osoby wskazane w punkcie Dane osoby/osób prawnie upowa�nionych  
do reprezentowania Wnioskodawcy (B.8.) maj� obowi�zek zło�y� podpis wraz z piecz�tk� imienn� 
(je�li posiadaj�) b�d� piecz�tk� instytucji, któr� reprezentuj� w przypadku braku piecz�tki 
imiennej.  
 
Wniosek o dofinansowanie Projektu nale�y podpisa� zgodnie z danymi w punkcie Dane 
osoby/osób prawnie upowa�nionych do reprezentowania Wnioskodawcy (B.8.). Podpis powinien 
by� czytelny w przypadku braku piecz�tki imiennej, nale�y wskaza� równie� stanowisko osoby 
podpisuj�cej oraz stosown� dat�. 
 
 

 
 


