Załącznik do uchwały Nr 45/2042/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie:

1.

1.Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w następujący sposób:

Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja
papierowa i elektroniczna powinna być tożsama.
 Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły, dotyczące
sporządzonej analizy finansowej i ekonomicznej wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków.
W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty:
Studium wykonalności oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

2.1.

Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy)

2.2.

Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ

2.3.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli
dotyczy)

2.4.

Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy)
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy):

3.

3.1. Decyzja o warunkach zabudowy,
3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.

Zezwolenie na inwestycję (jeśli dotyczy)

5.

Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu

6.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu

7.

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy

8.

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeśli dotyczy)

9.

Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

10.1

Porozumienie/umowa partnerska (jeśli dotyczy)

10.2

Oświadczenie partnera projektu (jeśli dotyczy)

11.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (jeśli dotyczy)

12.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie
lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

13.

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
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14.

Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w szczególności:
Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej
Oświadczenie dotyczące dokumentów oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego akceptująca założenia projektu (jeśli
dotyczy)
Zaświadczenie/oświadczenie odpowiedniego organu, iż na danym obszarze objętym projektem
podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym
obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu (czyli po 2023 r.) – zgodnie
z kryterium wyboru projektów B.13 (jeśli dotyczy)
Plan rozwoju sieci ciepłowniczej, zgodnie z kryterium wyboru projektów B.13. Dokument
wymagany jest do złożenia wyłącznie w wersji elektronicznej: PDF. Ponadto należy złożyć
oświadczenie potwierdzające, że jest to dokument obowiązujący.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.2. Dokument wymagany jest do złożenia wyłącznie
w wersji elektronicznej: PDF. Ponadto należy złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest to
dokument obowiązujący.
Pozytywna opinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności
przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowywania, zgodnie z kryterium wyboru
projektów C.1.2
Audyt energetyczny (sporządzony dla projektu, zawierający dodatkowo analizę efektu
ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10) sporządzony
w oparciu o metodologię wskazaną w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca
2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.); rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania
audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz
metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 962 ze zm.), a także rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz.1606)
Świadectwo charakterystyki energetycznej – zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.5 (jeśli
dotyczy)
Specyfikacja techniczna (DTR) zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.7 (jeśli dotyczy)
Pozytywna opinia wydana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z kryterium wyboru projektów
C.2.10.
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - Oświadczenie
o planowaniu realizacji projektu zgodnie ze Standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z kryterium wyboru projektów
C.2.10.
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Ekspertyzy przyrodnicze (ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna) (jeśli dotyczą)

