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  Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 

 
 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 
 
 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW FORMALNYCH 

I MERYTORYCZNYCH I STOPNIA 
 
 
 
 

Oś priorytetowa I 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

 
Działanie 1.3 

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
 

Poddziałanie 1.3.1 
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej 
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Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie do oceny na podstawie kryteriów 
formalnych i merytorycznych I stopnia 

 
ZAŁĄCZNIKI1 
 
1 Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym 

w pkt D i E formularza wniosku o dofinansowanie) wraz  z arkuszem kalkulacyjnym 
zawierającym model finansowo-ekonomiczny 

 projekty > 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (w oparciu o 
Załącznik nr 6.1 Regulaminu konkursu)  

 projekty ≤ 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (w oparciu o 
Załącznik nr 6.2 Regulaminu konkursu) 

2 Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (kopia).: 

 Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne (zgodnie z 
wymogiem określonym w pkt B.3.1 formularza wniosku o dofinansowanie); 
zalecana skala 1:25 000 lub 1: 10 000; 

  Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem działki 

3 Wyniki audytów energetycznych ex-ante wszystkich obiektów objętych projektem 
(zgodnie z wzorem zawartym w Metodyce sporządzania audytów sporządzania 
audytów energetycznych ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1 
stanowiącej załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu) 

4 Załącznik ekologiczno – techniczny (wg załączonego Wzoru 1) 

5 Harmonogram realizacji projektu  (wg załączonego Wzoru 2) 

6 Kopia statutu Beneficjenta, aktualny wyciąg z KRS lub innego dokumentu 
rejestrowego. 

7 Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli 
wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem 
wnioskodawcy). 

8 Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do 
ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (o ile dotyczy). 

9 Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest 
upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania 
projektu (o ile dotyczy) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

10 W celu pozyskania dodatkowych punktów rankingowych w ramach kryterium 
merytorycznego I stopnia, tj.  „Stopień gotowości projektu do realizacji” należy 
przedłożyć kopie następujących dokumentów (w odniesieniu do całego zakresu 
projektu): 

10.1.1 Oświadczenie w sprawie kompletności dokumentacji budowlanej 
(Wzór 3); 
10.1.2 prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z 
oświadczeniem organ administracji architektoniczno-budowlanej  nie zgłosił 
sprzeciwu; 
10.1.3 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (o ile dotyczy); 
10.1.4 wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis 
projektu); 

                                                 
1 W przypadku gdy mowa jest o kopii dokumentu należy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię 

poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem w sposób wskazany w regulaminie konkursu.  W przypadku braku 

wskazania na kopię dokumentu należy przedłożyć jego oryginał. 
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10.2 dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie projektu: 

10.2.1. w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych 
źródeł finansowania – promesa udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa 
pożyczki/kredytu (kopie poświadczone przez osoby uprawnione do 
reprezentacji), 
10.2.2. w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków 
własnych - udokumentowanie posiadania tych środków, 
10.2.3 oświadczenie Beneficjenta o zapewnieniu środków finansowych na 
realizację projektu – dotyczy tylko państwowych jednostek budżetowych oraz 
administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych organów i 
jednostek organizacyjnych. 

Niezłożenie powyższych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach 
ww. kryterium wyboru projektów, nie wyklucza jednak projektu z dalszego 
rozpatrywania. 

11 Wykaz dokumentów finansowych (kopie) załączonych do wniosku w zależności od 
rodzaju Beneficjenta:  

 
11.1. państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428) – nie dotyczy 
11.2. szkoły wyższe (forma prawna – kod 044): 

11.2.1. sprawozdanie finansowe za 3 lata wstecz sporządzone zgodnie z 
przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 
sprawozdaniem z badania, 

11.2.2. plan rzeczowo-finansowy uczelni na rok bieżący lub wieloletni plan 
rzeczowo-finansowy (jeżeli sporządzany), uwzględniający 
przedmiotową inwestycję, 

11.2.3. projekcja finansowa sprawozdań finansowych w okresie 

referencyjnym (np. w oparciu o Tabele finansowe 
zamieszczone w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu). 

 
11.3. administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki 
organizacyjne (forma prawna – kod 401, 402, 406, 428, 132, 165) – nie dotyczy 

 
11.4. przedsiębiorcy, podmioty będące dostawcami usług elektrycznych w 
rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek 
budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 
019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124): 

11.4.1. sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, 
rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie 3 lata sporządzone 
zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego 
rewidenta oraz sprawozdaniem z badania (dotyczy podmiotów 
prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o 
rachunkowości); jeżeli Beneficjent nie sporządza sprawozdań 
finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości – powinien 
dostarczyć inne dokumenty finansowe zawierające przynajmniej 
zestawienie przychodowo-kosztowe oraz zestawienie nadwyżki 
finansowej, potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansowa 
Beneficjenta; 

11.4.2. sprawozdanie F-01 (lub inne okresowe sprawozdanie finansowe) 
za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (o ile dotyczy); 

11.4.3. wyciąg z planu finansowego na dany rak lub okres obejmujący 
dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący 
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(o ile dotyczy); 
11.4.4. projekcja finansowa sprawozdań finansowych w okresie 

referencyjnym (np. w oparciu o Tabele finansowe 
zamieszczone w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu). 

 
Uwaga: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Beneficjent może zostać 
zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o 
niezbędne dane. 

12 Zbiór Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 
(wg. załączonego Wzoru 4). 

13 Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie projektu (wg. 
załączonego Wzoru 5). 
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Załączone wzory: 

 
Załącznik 4.1  Wzór 1 Część ekologiczno-techniczna 
Załącznik 4.2 Wzór 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Załącznik 4.3  Wzór 3 Oświadczenie w sprawie kompletności dokumentacji 

budowlanej  
Załącznik 4.4 Wzór 4 Oświadczenie  w związku z ubieganiem się o dofinansowanie 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (do oceny  
w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia) 

Załącznik 4.5 Wzór 5 Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie 
projektu 

 
 

 


