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Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie: 
 
 

1. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz załącznikami podpisany przez osoby upoważnione 

do reprezentowania wnioskodawcy. 

2. Statut beneficjenta - jeżeli po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie dokonano zmian. 

3. Akt powołania osób do reprezentacji jednostki. 

4. Oświadczenia beneficjenta, według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl. 

5. Harmonogram płatności (harmonogram składania wniosków o płatność), według wzoru dostępnego  

na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl. 

6. 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  

(dla Wnioskodawcy/ Partnera) według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.  

(jeśli dotyczy)  

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla Wnioskodawcy/ Partnera) 

według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl. wraz z oświadczeniem  

o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)  

8. Pełnomocnictwo szczegółowe do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Pełnomocnictwo wymaga 

podpisu poświadczonego notarialnie (jeśli dotyczy). 

9. Porozumienie lub umowa o partnerstwie (jeśli dotyczy). 

10. Kopia wyciągu z Wieloletniej Prognozy Finansowej potwierdzającej wkład własny beneficjenta na realizację 

projektu - jeśli nie została dołączona do wniosku o dofinansowanie. 

11. Kopia pozwolenia na budowę (decyzji) lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – jeśli nie 

została dołączona do wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów realizowanych w formule 

„Zaprojektuj i wybuduj”). 

12. 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 (tj. Dz. U. 2017, poz. 1405) – jeśli nie została dołączona do 

wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”). 

13. Dokument prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości potwierdzający 

uregulowany stan prawny uzbrajanych nieruchomości (jeśli dotyczy). 

14. Wniosek o nadanie uprawnień do SL, według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl. 
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