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Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z
uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także
odporności na klęski żywiołowe” (Oświadczenie OOŚ) oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000.
Powyższe załączniki wymagane są dla przedsięwzięć zdefiniowanych w pkt. 13 ust. 1 art. 3 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 – zwaną dalej ustawą OOŚ, tj. zamierzeń budowlanych lub innych ingerencji w
środowisko polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu
kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one
realizowane przez różne podmioty.
W przypadku projektów nie spełniających definicji przedsięwzięć w rozumieniu ustawy OOŚ, np. zakup sprzętu, prace
remontowe lub tzw. projektów „miękkich” np. szkolenia, dołączenie załączników wymienionych na wstępie niniejszego
punktu nie jest konieczne.
W przypadku, gdy Wnioskodawca dochował wszelkich starań w związku z koniecznością pozyskania deklaracji dotyczącej
obszarów Natura 2000, jednakże ze względu na opóźnienie przez niego niezawinione nie jest w stanie dołączyć ww.
deklaracji do wniosku o dofinansowanie, powinien jako załącznik przedłożyć kserokopię wniosku złożonego do RDOŚ o
wydanie ww. deklaracji, z datą wpływu do RDOŚ poprzedzającą złożenie pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie (lub
inne dokumenty potwierdzające złożenie wniosku ww. terminie, np. zwrotne potwierdzenie odbioru, urzędowe
poświadczenie przedłożenia dokumentu w systemie e-puap). Przedmiotowa deklaracja, w zależności od terminu jej
pozyskania, musi być dołączona podczas składania uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie na etapie
oceny formalnej. W przypadku braku deklaracji wydawanej przez RDOŚ w terminie wskazanym przez IOK na dokonanie
poprawy wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej, wnioskodawca powinien zwrócić się do IOK z prośbą o
wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji aplikacyjnej po poprawie, przedstawiając stosowną argumentację. IOK
indywidualnie rozpatruje wnioski o wydłużenie terminu na poprawę dokumentacji aplikacyjnej biorąc pod uwagę
przedstawione przez wnioskodawcę argumenty. Do wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana decyzja środowiskowa
jeśli jej uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Prawidłowości przeprowadzenia procedury OOŚ będzie
badana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu na podstawie dokumentów w zakresie OOŚ
niezbędnych do podpisania umowy.
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Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie przygotowane na zamówienie konkretnego zamawiającego, z użyciem
takich narzędzi jak projektowanie kodu źródłowego od podstaw celem:
a. wytworzenia oprogramowania o określonej funkcjonalności nie znajdującej się w standardowej ofercie producenta
oprogramowania;
b. modyfikacji kodu źródłowego istniejącego oprogramowania dla spełnienia dodatkowych wymagań funkcjonalnych
zamawiającego;
c. dodawania nowych modułów rozszerzających standardowe funkcje oprogramowania będącego w seryjnej sprzedaży;
d. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania dopasowanego do specyficznych potrzeb
technologicznych zamawiającego;
e. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania ściśle związanego z profilem działalności
zamawiającego.
Oprogramowanie dedykowane w odróżnieniu do oprogramowania seryjnego nie jest oprogramowaniem dostępnym w
ofercie firmy z określonym nazwą, kategorią, cennikiem czy funkcjonalnością i musi zostać wytworzone w ramach
zamówienia. Każde oprogramowanie, które nie występuje w ofercie jego producenta z określonym cennikiem,
funkcjonalnością oraz nie było przedmiotem wcześniejszej sprzedaży jest oprogramowaniem dedykowanym.

