
Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

IV oś priorytetowa  

 

  

Zestaw oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku 

o dofinansowanie 
 

 
W związku z ubieganiem się … (należy wpisać nazwę Wnioskodawcę) (zwanego/ą dalej 

Wnioskodawcą) o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na realizację projektu … (należy wpisać tytuł projektu) (zwanego dalej projektem), 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

 

1. Informacje podane we wniosku są prawdziwe. 

2. Treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do tego wniosku 

są tożsame z treścią i strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów, zgodnie z wymogami 

regulaminu konkursu. 

3. Dla zakresu objętego projektem nie było współfinansowania środków trwałych z publicznych 

środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania 

zakupu danego środka przez Wnioskodawcę, co naruszałoby zakaz podwójnego 

finansowania.
1
 

4. Żaden element projektu nie był, nie jest i nie będzie współfinansowany z innych 

instrumentów finansowych Wspólnot Europejskich oraz Wnioskodawca ani inny podmiot nie 

ubiega się o dofinansowanie dla zakresu objętego projektem w ramach innych projektów 

w POIiŚ lub innych programów operacyjnych. 

5. Posiada odrębny system księgowy lub stosuje odpowiedni kod księgowy dla wszystkich 

operacji finansowych związanych z projektem. 

6. Posiada i stosuje procedury dotyczące: 

- weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały 

rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową; 
- przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, 

czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego; 

- archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji 

POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 

7. Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. 157 Poz. 1240). 

8. Wyraża zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych 

przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

9. Realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu 

podatku VAT w zakresie, w jakim we wniosku o dofinansowanie został wskazany jako 

kwalifikowalny. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej 

                                                 
1
 Zgodnie z wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach POIiŚ. 
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w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 

odzyskanie tego podatku przez Wnioskodawcę.2 

10. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluje 

w terminie oraz nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 

podatków. 

11. Nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. 

12. Posiada środki finansowe zabezpieczające udział własny w realizacje projektu opisanego 

we wniosku. 

13. Zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji projektu objętego wnioskiem w terminie 

nie później niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia listy rankingowej projektów, przy czym 

przez rozpoczęcie realizacji rozumie się podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego 

zobowiązania do zamówienia urządzeń (z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności). 

14. Nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późń. 
zm.) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769). 

 

 

 

 

 

…………………………..                                                          ……………………………. 
      (miejscowość i data)                                                                                           (podpis i pieczątka) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Dotyczy projektów, w których VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny. W pozostałych wypadkach 

wykreślić. 


