
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wezwania konkursowego   
przyjętego uchwałą nr 464/153/20 Zarządu Województwa Pomorskiego  

 z dnia 04 czerwca 2020 roku  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
DO REGULAMINU WEZWANIA KONKURSOWEGO 

NR RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 
 
 

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

 

 

 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu wymagane w naborze 
RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20: 
 

1. Biznesplan   

2. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy 

3. Dokumenty finansowe niezbędne do analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy  

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu przesłanki, kwalifikującej do otrzymania wsparcia  
na kapitał obrotowy wg stawki jednostkowej 

6. Załączniki dodatkowe 

 



 

 
 

2

1. Biznesplan 

Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć Biznesplan zgodny z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Regulaminu wezwania konkursowego. 

W Biznesplanie należy w sposób wyczerpujący opisać planowane przedsięwzięcie oraz uzasadnić 
potrzebę i cel jego realizacji. Informacje podane w Biznesplanie (w tym w zawartym w nim budżecie 
projektu) będą bardzo istotne podczas oceny projektu, zatem należy dołożyć należytej staranności przy 
jego przygotowywaniu. 

Uwaga: w przypadku braku Biznesplanu lub złożenia Biznesplanu wypełnionego w sposób 
niekompletny wnioskodawca nie zostanie wezwany na etapie weryfikacji warunków formalnych  
do uzupełnienia braków, a wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

2. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy  

Niniejszy załącznik wymagany jest w celu potwierdzenia statusu prawnego wnioskodawcy  
(w tym potwierdzenia zakresu prowadzonej przez niego działalności) oraz potwierdzenia, że osoba  
lub osoby, które podpisały wniosek o dofinansowanie projektu są osobami uprawnionymi  
do reprezentowania wnioskodawcy. Załączone dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia 
wniosku. 

W tym celu wnioskodawca powinien dostarczyć wypis z właściwego rejestru lub inny dokument 
poświadczający status prawny. Jednakże w przypadku, gdy adekwatny wypis można uzyskać  
z ogólnodostępnego rejestru na dedykowanej stronie internetowej, dysponując danymi  
z wniosku o dofinansowanie projektu, dokumenty te nie są wymagane. 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna należy dostarczyć Umowę spółki cywilnej  
wraz z aneksami, jeżeli były zawarte. 

3. Dokumenty finansowe niezbędne do analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy  

W zależności od kategorii podmiotu, Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć:  

 zamknięte/zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2019 (tj. bilans, rachunek zysków 
 i strat, informacja dodatkowa)1 lub 

 odpowiedni formularz podatkowy, w zależności od sposobu rozliczania się wnioskodawcy  
z organem podatkowym, tj. właściwym Urzędem Skarbowym (kopię deklaracji PIT lub CIT  
za rok 2019). 

W przypadku, gdy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości2, powinien dołączyć oświadczenie, że nie 
sporządza pełnych sprawozdań finansowych. 

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  

Należy wypełnić Formularz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu przesłanki, kwalifikującej do otrzymania 
wsparcia na kapitał obrotowy wg stawki jednostkowej  

W przypadku, gdy w ramach przedmiotowego Wezwania konkursowego Wnioskodawca będzie ubiegał 
się o wsparcie na kapitał obrotowy, jako element projektu w przedsięwzięciach związanych  
z niwelowaniem negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19, jest zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o spełnieniu przesłanek kwalifikujących do otrzymania tego rodzaju wsparcia zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 

                                                 
1 W sytuacji braku zamkniętego/zatwierdzanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (albo dokumentu równoważnego) dopuszczalne jest 
posiłkowanie się dodatkowymi dokumentami. 
2 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm. 
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6. Załączniki dodatkowe 
Wnioskodawca, według własnego uznania, ma możliwość dołączenia innych załączników, które z jego 
punktu widzenia mogą być niezbędne do oceny wniosku o dofinansowanie projektu.  
 
Należy również pamiętać o dokumentach/załącznikach, o których mowa w Biznesplanie,  
w szczególności dotyczących potwierdzenia kalkulacji kwot ryczałtowych. 
 
Wzory załączników  

1. Załącznik nr 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

2. Załącznik nr 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu przesłanki kwalifikującej do otrzymania 
wsparcia na kapitał obrotowy wg stawki jednostkowej   

Poniższe załączniki dostępne są również jako odrębne pliki w formacie umożliwiającym edytowanie. 
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Załącznik nr 1 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

  

A. Informacje dotyczące podmiotu, 
któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna1)     

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub 
osobowej wnioskującego o pomoc w związku z 
działalnością prowadzoną w tej spółce2) 

  

  1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu     1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)         

                                                                

  2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu     2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika         

            

  3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu 

    3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
wspólnika 

  

        
  

  

    

  

  

        
                                                                

                                                                

  4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)4) 

  

    

                                                                

                                                                

  5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1) 

  

    

      mikroprzedsiębiorca                                               

                                                                

      mały przedsiębiorca                                             

                                                                

      średni przedsiębiorca                                             

                                                                

      inny przedsiębiorca                                 

                                                                

  
B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

  

                                                                

  
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 
zarejestrowanego5)? 

    tak     nie   

                

  
    nie dotyczy 

  

                                                                

  
2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, 
wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki? 

    tak     nie   

                

  
    nie dotyczy 
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3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?      tak     nie   

                                                                

  
4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich 
dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego 
powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1? 

    tak     nie   

                

  
    nie dotyczy 
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  C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma 
być udzielona pomoc publiczna 

  

    

  
1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność:   

  

  
a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury6)?   tak     nie   

  

                                                                

  
b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

  tak     nie   
  

                

  
c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

  tak     nie   
  

                
                                                                

  
2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 lit. a-c?   tak     nie   

  

                                                                

  3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a lub b, czy zapewniona jest 
rozdzielność rachunkowa7) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)? 

    tak     nie     

                  

  
    nie dotyczy   

  

                                                                

      
    
    

    
                                                                

  

D. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-1   

                                                                

  
1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? 

  tak     nie   
  

                

  
2. Jeśli tak, należy wskazać:              

  

  
a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania   

  

                                                                

  

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 
dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 
umarzalna, ulga podatkowa) 

  

  

                                                                

  
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy   

  

                                      
                                                                

  
E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji 

  

                                                                

  Imię i nazwisko                           Numer telefonu                   
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  Stanowisko służbowe                       Data i podpis                     

            

  

  

                                      
                                                                
1)  W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej 
niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy 
podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności 
imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki. 

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo 
komplementariusza). 

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP. 
 
4) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD  
tej działalności, która generuje największy przychód. 

5) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał 
z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.  

6) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 
28.12.2013, str. 1, z późn. zm.). 

7) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której 
mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania 
kosztów i przychodów. 
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Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu przesłanki kwalifikującej  

do otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy wg stawki jednostkowej   
 
 

 
Oświadczam, iż ........................................................................................................................ : 
                                 (pełna nazwa wnioskodawcy)  
  
1. Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) spełnia status: 

□ mikroprzedsiębiorcy  
□ małego przedsiębiorcy. 

2. Prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia  2019 
r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014).   

3. W związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet 
braku płynności finansowej. 

4. Odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.  
w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał/nie 
będzie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne3.        

6. Nie prowadzi: 
a) działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak:  

 nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest 
nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma 
miejsce produkcja, obrót lub działalność, 

 wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, 
destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi, 

 produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów 
broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności,  
o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii 
Europejskiej,  

 kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa, 
 zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój  

lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych 
elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej  
w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy  
i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie 
nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych 
elektronicznych, 

                                                 
3  Przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość. 
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 zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, 
rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów 
badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”),  

 inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami 
tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo, 

b) działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych. 
7. Nie ubiega się o finansowanie ze środków publicznych w zakresie otrzymania wsparcia na kapitał 

obrotowy wg stawki jednostkowej na te same koszty. 
 
Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy 
(świadoma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  
– Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, ze zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 
 
 
 

  ……….....................…………………………………..……………………… 
      (data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)            

 
 

 


