
 
Załącznik nr 2 
do „Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla 
Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących 
projekty dofinansowane ze środków EFRR i 
rozliczających projekty w IPAW” 

 
 

……….……….……………… 
(Miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE O GENEROWANIU PRZEZ PROJEKT DOCHODU1 

Oświadczam, że projekt nr .……….….………………………, dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wygenerował w fazie 
inwestycyjnej dochód w wysokości ……………… PLN (w tym …………… PLN odnoszący się do 
wydatków kwalifikowalnych projektu nie objętych pomocą państwa), który nie został 
uwzględniony w umowie/porozumieniu/decyzji o dofinansowanie projektu2. 

Ja, niżej podpisany/-a, jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń.   
 
 

…….…………………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe 

w Podmiocie) 

 

 

 

…….…………………………………………………………….. 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu) 

 

                                                           
1 a) dotyczy projektów spełniających przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b) lub art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z artykułu 272 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 

   b) oświadczenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność końcową w przypadku, gdy w projekcie został wygenerowany dochód, który 
nie został uwzględniony w umowie/porozumieniu/decyzji o dofinansowanie projektu lub aneksie do umowy/porozumienia/ uchwale w 
sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu. Oświadczenie przedkłada odrębnie Beneficjent i każdy z Partnerów Projektu (jeżeli 
dotyczy). Do oświadczenia należy załączyć dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu, jeżeli wcześniej nie 
została przekazana do IPAW. 

   c) zgodnie z art. 65 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 wszelkie płatności otrzymane przez Beneficjenta z tytułu kar umownych na skutek 
naruszenia umowy zawartej między Beneficjentem a stronami trzecimi, lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią 
oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie są odejmowane od 
kwalifikowalnych wydatków operacji. W związku z powyższym nie należy ich wykazywać. 

2 Przez umowę/porozumienie/decyzję o dofinansowanie projektu należy rozumieć również aneks do umowy/porozumienia/podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu. 


