
Lp.

13.

14.

15.

16.

5.
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne 

lub decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych  - kopia²
0

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ - kopia² wraz z:

- oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu lub

7.
Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w 

wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia ²

0

6. 1

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych - 

oryginał lub kopia² 

0

Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem 

przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki 

obowiązek - oryginał lub kopia² wraz z:

- oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu 

– oryginał lub

8. 0

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót 

budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia²

12.

0

10. Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia²

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Nazwa załącznika
Liczba 

załączn

ików

1.
Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne)   

kopie¹
11

A. Załączniki dotyczące operacji

33

4

Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla 

etapu 
3 

/  Wyjaśnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach Szczegółowego opisu zadań zrealizowanych w ramach 

etapu 
4
, w przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w 

stosunku do wartości zapisanych w  poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do 

umowy 
3 

/  zaakceptowanego Szczegółowego opisu zadań 
4 

– oryginał   

0

3.

Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych 

faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub 

dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na 

precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych - kopia ²

2

Dowody zapłaty - kopie¹2.

0

11.
Interpretacja indywidualna  wydana przez organ upoważniony (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie 

pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT) – oryginał lub kopia ²
0

9.
Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Beneficjenta o 

poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ²

Zaświadczenia, pozwolenia lub licencje, w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami 

prawa krajowego - oryginał lub kopia ²

Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ² 

Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - 

kredytową Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub 

kopia ¹  
1

0

1

0

Opis projektu współpracy (załącznik obowiązkowy do wniosku o płatność ostateczną, w przypadku operacji polegającej na

przygotowaniu projektu współpracy, sporządzony na załączonym formularzu do wniosku) – oryginał

Projekt umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy
3

/ projekt umowy partnerskiej
4
, która będzie zawarta ze wszystkimi

partnerami projektu współpracy albo uzasadnienie o rezygnacji z realizacji operacji- (załącznik obowiązkowy w przypadku

wniosku o płatność ostateczną operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy) - kopia ²
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20.

21.

¹

²

³

4

17. Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ²
0

18. Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał
0

19 b. Lista obecności uczestników - oryginał lub kopia¹  

0

19 c.
Karta przygotowania dokumentacji technicznej / analizy / badania nad obszarem objętym projektem współpracy (w przypadku 

operacji polegającej na realizacji projektu współpracy) - oryginał lub kopia¹ 1

C. Liczba załączników (ogółem): 51

Wypis z rejestru gruntów 1

B. Inne załączniki

płyta CD z elektorniczą wersję Wniosku o płatność 1

w przypadku wniosków składanych do umowy przyznania pomocy w wersjach 2z, 3z oraz 4z

w przypadku wniosków składanych do umowy przyznania pomocy w wersji 5z i dalszych

19.

19 a.
Karta rozliczenia organizacji i przeprowadzenia wydarzenia promocyjnego / kulturalnego / rekreacyjnego / sportowego – 

oryginał lub kopia¹   
0

Dokumenty dotyczące rozliczenia w zakresie organizacji i przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych, opracowania dotyczącego obszaru objętego projektem wspólpracy (jeżeli dotyczy):

Karta analizy / opracowań / studiów lub planów wykonalności / planów rozwoju gospodarczego / planów rozwoju 

przedsiębiorczości / przygotowania dokumentacji technicznej / badania nad obszarem objętym projektem współpracy (w 

przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy) - oryginał lub kopia¹

19 d

0

kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu  marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 

realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy albo jeśli postanowienia umowy przyznania pomocy tak przewidują – kopie potwierdzone za 

zgodność oryginałem przez LGD i dodatkowo – w przypadku faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - ostemplowane pieczątką 

"Przedstawiono do refundacji w ramach PROW na lata 2007-2013"

kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez upoważnionego pracownika urzędu 

marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.
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