
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru nr 1/2020 

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we 

wniosku o dofinansowanie według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP. 

2. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka 

wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka 

zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy) 

albo 

kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową Wnioskodawcy będącego 

osobą fizyczną poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 

albo 

oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy). 

3. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie 

osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy – w przypadku, gdy 

umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana przez pełnomocnika – kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

4. Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego przeznaczonego do rozliczeń projektu 

wygenerowane z systemu LSI14201. 

5. Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL20142, zgodnie z § 4 umowy o dofinansowanie 

projektu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie gromadzenia 

i przekazywania danych w postaci elektronicznej, na lata 2014-2020, wygenerowany 

zgodnie ze wzorem z systemu LSI1420.  

                                                           
1 LSI1420 - Lokalny System Informatyczny PARP dla perspektywy finansowej 2014-2020, zapewniający obsługę 
procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych obsługiwanych 
przez PARP. 
2 SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów 
związanych z obsługą projektu od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.  

https://popw.parp.gov.pl/storage/grants/documents/201/Oswiadczenie_o_aktualnoci_danych_ost-08062020.docx
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6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 według wzoru dostępnego na 

stronie naboru– https://parp.gov.pl/kapitalobrotowy. 

Proces zawierania umów o dofinansowanie jest prowadzony w formie elektronicznej. 

Wymienione dokumenty po ich akceptacji przez PARP będą musiały zostać złożone w systemie 

LSI1420 i opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

https://popw.parp.gov.pl/storage/grants/documents/201/COVID-19-wzr_formularza_informacji_v1-08062020.xlsm

