Załącznik nr 5 do Regulaminu II Konkursu
Program GEKON

I Zestawienie dokumentów wymaganych do załączenia podczas składania wniosku o dofinansowanie fazy B+R w systemie
elektronicznym
L.p.

Nazwa dokumentu

Forma

Postać

Uwagi

1) W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
- formularz informacji określony w załączniku nr 1 do Zestawienia1

1.

jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, składa ponadto:
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca
ubiega się o pomoc publiczną

Elektroniczna

Skan podpisanego
dokumentu
w formacie pdf

Dotyczy wyłącznie
przedsiębiorcy

- wzór określony w załączniku nr 2 do Zestawienia

1

Wzór formularza informacji oraz instrukcję wypełniania tabeli w części E formularza określa Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 53, poz. 312) oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254, poz. 1704)
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Analiza porównawcza – efekt zachęty – wykazująca spełnienie jednego lub
więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy:

2.

a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta
na projekt,
d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu.

Elektroniczna

Dokument
w formacie pdf

Dotyczy wyłącznie dużego
przedsiębiorcy ubiegającego
się o pomoc publiczną

- brak określonego wzoru; Wnioskodawca powinien wykazać spełnienie
powyższych kryteriów uwzględniając elementy określone w załączniku nr
5 do Zestawienia

3.

Pełnomocnictwo

Elektroniczna

Oświadczenie woli
4.

- wzór określony w załączniku nr 3 do Zestawienia

Elektroniczna

Skan podpisanego
dokumentu
w formacie pdf

Skan podpisanego
dokumentu
w formacie pdf

Nie dotyczy osób których
umocowanie wynika z KRS, z
odpisu z rejestru instytutów
naukowych PAN lub z
przepisów powszechnie
obowiązujących

Załącznik generowany przez
system OSF
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II.

Zestawienie dokumentów, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie fazy B+R projektu

L.p.

Nazwa dokumentu

Forma

Postać

Papierowa

Kopia potwierdzona za
zgodność z
oryginałem

Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego/grupy przedsiębiorców
1.
- brak określonego wzoru

Uwagi

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
Papierowa
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie

Oryginał

- formularz informacji określony w załączniku nr 1 do Zestawienia2
2.

jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, składa ponadto:
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca
Papierowa
ubiega się o pomoc publiczną

Dotyczy wyłącznie
przedsiębiorcy

Oryginał

- wzór określony w załączniku nr 2 do Zestawienia

2
Wzór formularza informacji oraz instrukcję wypełniania tabeli w części E formularza określa Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 53, poz. 312) oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 254, poz. 1704)
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W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:

3.

Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych albo kopię ostatniej
deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku,
gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy

Kopia potwierdzona za
Papierowa
zgodność z
oryginałem

Nie dotyczy mikroi małych przedsiębiorców
ubiegających się o pomoc
publiczną

- dokumenty własne Wnioskodawcy, przygotowane zgodnie z odrębnymi
przepisami

4.

Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich
finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wypłatami z tytułu należności budżetowych oraz z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Papierowa

Oryginał

Papierowa

Oryginał lub kopia
potwierdzona za
zgodność
z
oryginałem

- wzór określony w załączniku nr 4 do Zestawienia

Zgoda właściwej Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań
5.
- dokumenty zgodne z odrębnymi przepisami

Jeśli dotyczy
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Oświadczenie woli
6.

Papierowa

Oryginał

Papierowa

Oryginał lub kopia
potwierdzona za
zgodność
z
oryginałem

- wzór określony w załączniku nr 3 do Zestawienia

7.

Pełnomocnictwo

Nie dotyczy
osób, których umocowanie
wynika z KRS, z odpisu
zrejestru instytutów
naukowych PAN lub
przepisów ogólnie
obowiązujących
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