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załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 34/2022 

 
Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji zgodnie z art. 19 

ust.4 pkt3 ustawy RLKS (jeśli wnioskodawca ubiega się o punkty w poniższych kryteriach) 

 

 Jeśli Wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium: „Przygotowanie projektu do realizacji”:  

 

 

1) W przypadku zakupu produktów i usług: 

- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili, wydruków z Internetu, stron 

katalogów, kosztorysów ofertowych itp.)  
W przypadku usług nietypowych, gdzie nie ma możliwości zdobycia dwóch ofert możliwe jest dostarczenie jednej 

oferty oraz przekonującego uzasadnienia takiego stanu rzeczy.   

 

2) W przypadku prowadzenia działalności stacjonarnej związanej z obsługą klientów  w obiekcie/lokalu lub 

przebywania w danym lokalu pracowników Wnioskodawcy,- potwierdzenia, że dany lokal/obiekt posiada funkcje 

usługową w postaci:  

- odpowiedniego wpisu w Księgach wieczystych/ akcie notarialnym lub,  

- informacji w pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych lub, 

-decyzji z Właściwego Starostwa Powiatowego o zmianie sposobu użytkowania lokalu na funkcje usługową. 

Dokumenty potwierdzające funkcje wymagane są również w przypadku gdy w danym lokalu/ obiekcie 

wykorzystywanym do prowadzenia działalności jako siedziba firmy nie będą przyjmowani klienci, ani nie 

przebywają pracownicy, a powierzchnia zajmowana pod prowadzenie działalności zajmuje więcej niż 30% 

powierzchni całkowitej nieruchomości. W przypadku, gdy lokal/budynek będzie służył jedynie jako siedziba firmy 

(bez przyjmowania klientów i przebywanie pracowników) i powierzchnia zajmowana pod prowadzenie 

działalności będzie stanowić mniej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, należy dostarczyć oświadczenie 

wnioskodawcy w tym zakresie na wzorze udostępnionym pod ogłoszeniem.  

 

3) Jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność uzyskania decyzji środowiskowej: 

- ostateczna decyzja środowiskowa (kopia) 

Jeśli Wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium: „Przygotowanie projektu do realizacji”  
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