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LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

1. Uzupełniona umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (w tym Regulamin
funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa);
2. Wniosek o dofinansowanie ze wszystkimi załącznikami;
3. Odpis umowy spółki Wnioskodawcy;
4. Harmonogram płatności (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR);
5. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego
imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem (jeżeli
dotyczy);
6. Weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” oraz deklaracja wekslowa (jeśli dotyczy);
7. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych;
8. Wzór umowy zobowiązującej Inwestora do bezwarunkowego wniesienia wkładów inwestora;
9. W przypadku gdy Inwestor w Alfie jest osobą fizyczną:
a) Oświadczenie współmałżonka Inwestora będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika
spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania
w postaci zawarcia umowy z Inwestorem (jeśli dotyczy)
albo
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy);
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP;
12. (jeśli dotyczy)
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana
jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. 2016, poz. 353, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami
na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem
realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie
w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).

Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programów operacyjnych;
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz
wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte
wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji
w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej
i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu,
który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym;
15. Wypełnione oświadczenia dotyczącego Konfliktu Interesów;
16. Oświadczenia Inwestorów o tym, że środki wnoszone do Funduszu są lub będą pozyskane w sposób
zgodny z prawem oraz pochodzą ze źródeł prywatnych, a zarówno dotychczasowe, jak i przyszłe
działania Inwestora nie spełnią wymogów ustawowej definicji „prania pieniędzy” i „finansowania
terroryzmu” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1505 ze zm.), jak również nie pochodzą
bezpośrednio ani pośrednio z pomocy publicznej;
17. Dokumenty potwierdzające dysponowanie wkładem własnym, o którym mowa w pkt 3 Kryteriów
formalnych specyficznych – kryteriów dostępu, Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych
operacji w ramach POIR 2014 – 2020, Podziałanie 1.3.1.

