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Załącznik 5.3 

 

          

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania 

umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowaniu projektu. 

 

1.  Wniosek aplikacyjny ze wszystkimi załącznikami, w tym:  

 Kopia pozwolenia na budowę 

2. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację inwestycji; 

3. Oświadczenie o poniesionych wydatkach z podziałem na koszty kwalifikowane 

i niekwalifikowalne 

4. Oświadczenie beneficjenta, że nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się 

o dofinansowanie jako podmiot, o którym mowa w art. 1451 i art. 211 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w art. 207 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5.  Informacja o rachunku bankowym na który będą przekazywane środki 

dofinansowania wraz ze wskazaniem: nazwy rachunku, właściciela rachunku, 

numeru i banku (kopia zawartej umowy z bankiem o prowadzonym koncie 

bankowym lub zaświadczenie z banku o prowadzonym rachunku), w przypadku 

korzystania z zaliczek należy wyodrębnić rachunek na potrzeby realizacji projektu 

(nie dot. jednostek samorządu terytorialnego); 

6.  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o numerze 

identyfikacyjnym REGON. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie 

bądź przez Podmioty Realizujące Projekt w imieniu Beneficjenta potwierdzona za 

zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym 

REGON dla wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji projektu; (jeżeli 

dotyczy) 

7. Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów 

za zgodność z oryginałem oraz karta wzorów podpisów osób upoważnionych 

do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu w ramach RPO WSL. 

Na karcie wzorów podpisów należy również umieścić dane i podpisy osób 

upoważnionych w ramach projektów realizowanych w partnerstwie bądź przez 

Jednostki Realizujące Projekt w imieniu Beneficjenta; Karta wzorów podpisów 

powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta. 
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8. Umowa wspólnego przedsięwzięcia (porozumienie administracyjne lub inny 

dokument) zawarta pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu 

(lider- partner/rzy) lub podmiotem realizującym projekt; (jeżeli dotyczy) 

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (3 egzemplarze); 

10. Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta) (jeśli 

dotyczy); 

11. Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych przez beneficjenta projektów 

finansowanych ze środków krajowych oraz środków funduszy i programów Unii 

Europejskiej (za wyjątkiem projektów realizowanych z EFS) lub oświadczenie o 

braku realizowanych projektów; UWAGA: Beneficjent zostaje wezwany do 

przedstawienie wykazu w piśmie przekazującym trzy egzemplarze umowy/ 

porozumienia do podpisu. Umowa/ porozumienie nie mogą zostać 

przekazane do podpisu ze strony IZ RPO WSL jeśli dokument nie zostanie 

dostarczony. 

12. Informacja o wyborze zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy1 - zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 

wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 Poz. 1786). Dla działania 1.1.1 typ projektu 7 

– zgodnie z załącznikiem 5.15 do Podręcznika procedur; 

13. Oświadczenie, iż postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 zostało przeprowadzone zgodnie z właściwymi 

dyrektywami WE2 (dotyczy Beneficjentów, którzy na etapie oceny formalnej 

załączyli do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o dostosowaniu projektu do 

wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na 

środowisko). 

14. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 

(do dnia podpisania umowy, zgodnie z załącznikiem 2a do wniosku 

o dofinansowanie projektu)3;  

15. Oświadczenie beneficjenta o zapoznaniu się z wymogami wspólnotowymi oraz 

krajowymi w zakresie informacji i promocji; 

                                                 
1

  Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarbu Państwa a także 

Banku Gospodarstwa Krajowego 
2

   W szczególności: Dyrektywą 85/337/EWG (dyrektywą OOŚ), Dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa), Dyrektywą 

79/409/EWG (dyrektywa ptasia), Dyrektywą 2001/42/WE (dyrektywy SOOŚ), Dyrektywą 2000/60/WE (Ramową Dyrektywą Wodną).  
3

   Zgodnie z pkt. 170 Wytycznych Ministra Rozwoju  Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko (05.05.2009 r.) dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym oraz tzw. projektów miękkich zaświadczenie nie musi zostać 

przedłożone – dot.konkursów ogłoszonych po 12.08.2009 r. 
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16. Informacja czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy ma możliwość 

odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu z Urzędu Skarbowego 

lub Krajowej Informacji Podatkowej lub oświadczenie o przedłożeniu tego 

dokumentu w trakcie realizacji projektu; 

17. Oświadczenie o zakończeniu realizacji projektu oraz realizacji i kwalifikowalności 

promocji (jeżeli dotyczy)4 

18. Potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z ewidencji działalności gospodarczej 

lub wypis z KRS nie starszy niż 3 miesiące od daty przekazania przez RWP notatki w 

sprawie wyboru projektów(jeśli dotyczy). 

19. Oświadczenie dot. podstawy prawnej w oparciu o którą Beneficjent ma prawo do 

dysponowania nieruchomością (jeśli dotyczy). 

20. Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dot. jednostek 

samorządu terytorialnego);  

21. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (jeśli dotyczy); 

22. Aktualny formularz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc publiczną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312). (jeśli dotyczy); 

23. Aktualny formularz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311). 

(jeśli dotyczy); 

 

 

                                                 
4

  Dot. projektów gdzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data rzeczowego zakończenia jest wcześniejsza niż data Uchwały 

Zarządu Województwa o wyborze projektu do dofinansowania 


