Załącznik nr 6. do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie:
1.

Studium wykonalności (załącznik należy złożyć w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej - na nośniku elektronicznym zgodnie z Rozdziałem 4 Regulaminu konkursu)

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)

2.5

Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew
i krzewów (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.

Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy)

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)

14.

Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w szczególności:
Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych/wydatków w ramach projektu
Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej
Ekspertyzy przyrodnicze (ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna), (jeśli dotyczą)
PGN oraz pozytywna opinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie
zgodności przygotowanego PGN z zasadami jego opracowywania – zgodnie z kryterium wyboru
projektów C.1.1.
PGN wymagany jest do złożenia wyłącznie w wersji elektronicznej: PDF. Ponadto należy złożyć
oświadczenie potwierdzające, że jest to dokument obowiązujący.
Audyt energetyczny 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 z późn.
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 z
późn. zm.) - zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.5.
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
D.2.10.
Świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.6. (jeśli
dotyczy)
Potwierdzenie w formie zaświadczenia/oświadczenia 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.19 (jeśli dotyczy).
Specyfikacja techniczna (DTR) zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.9. (jeśli dotyczy)

UWAGA!
Podczas przygotowywania załączników prosimy o zachowanie ich numeracji zgodnej z powyższą listą,
tożsamą z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

