Załącznik nr 10 do Regulaminu
Wykaz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
NAZWA DOKUMENTU

WZÓR FORMULARZA

TYP DOKUMENTU

UWAGI

Dokumenty dot. Konsorcjanta ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Projektu
Umowa o utworzeniu konsorcjum
Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela
Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz
Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków
publicznych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis

Dokument własny
Wnioskodawcy
Dokument własny
Wnioskodawcy

Kopia potwierdzona za
Jeśli dotyczy
zgodność z oryginałem
Kopia potwierdzona za
Jeśli dotyczy
zgodność z oryginałem

Wg wzoru NCBR

Oryginał

Wzór określony
w załączniku do
Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji
przedstawianych przez
Oryginał
podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc
de minimis
w rolnictwie lub
rybołówstwie
Wzór określony
w załączniku do
Oryginał
Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29

Dotyczy każdego Członka konsorcjum

Dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy
ubiegającego się o pomoc publiczną

Dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy
ubiegającego się o pomoc de minimis

Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie
Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,

albo

marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji
przedstawianych przez
podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis
(Dz.U. z 2010 r. poz. 311,
ze zm.)
Wydane zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia Rady
Kopia potwierdzona za
Ministrów z dnia z dnia zgodność z oryginałem
20 marca 2007 r. w
sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis
Dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy
i pomocy de minimis
ubiegającego się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. z
2018 r., poz. 350)

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go Dokument własny
lat
Wnioskodawcy
Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń
za pośrednictwem systemu LSI

Wg wzoru NCBR

Oryginał

Oryginał

Dotyczy każdego Członka konsorcjum

Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia
(zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub
właściwego organu

Załącznik nr
regulaminu

11

do

Oryginał

Dotyczy sytuacji, w której przypisany
zakres prac w Projekcie obejmuje
badania wymagające uzyskania
zgody, pozytywnej opinii lub
pozwolenia (zezwolenia) właściwej
komisji bioetycznej, etycznej lub
właściwego organu.
Dotyczy każdego Członka konsorcjum

