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Uwaga: Kompletny załącznik nr I do wniosku dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego składa się z trzech części: 
- część A – informacje ogólne i pomoc publiczna  
- część B – ekologiczno - techniczna  
- część C – finansowa 



 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Część C  

 

 

 

Część C załącznika nr I składa się z następujących dokumentów: 
 

1. Harmonogram Realizacji Projektu w postaci wykresu Gantt`a wraz z planem wystąpień o środki 
dotacji rozwojowej; 

 

2. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za dwa lata wstecz 

wraz z informacją dodatkową i opinią biegłego rewidenta – dokumenty te winny być dołączone o ile istnieje 

obowiązek ich sporządzenia przez dany podmiot, w przeciwnym razie należy przedstawić inne dokumenty 

przedstawiające sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy; 

 

3. Aktualne sprawozdanie finansowe F-01, (jeżeli dotyczy); 
 
4. Dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania 

Należy wymienić i przedstawić dokumenty, jak np.: 

− w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł finansowania: 

� promesa udzielenia kredytu/pożyczki (kopie poświadczone przez osoby uprawnione 

do reprezentacji), 

� umowa (ewentualnie wyciąg z zawartej umowy kredytowej) lub oświadczenie o przyznaniu 

kredytu, pożyczki i/lub dotacji z innych instytucji finansowych (kopie poświadczone przez osoby 

uprawnione do reprezentacji), 

� oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia przez inne niż banki instytucje finansowe 

(kopie poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji), 

� wyciągi z umów pożyczki i/lub dotacji zawartych z innymi niż banki instytucjami finansowymi 

(kopie poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji), 

− w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych - udokumentowanie posiadania 

tych środków (kopia wyciągów z banku, uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich, 

wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału, umowy pożyczek 

podporządkowanych i inne). 

 
5. Opinia banków prowadzących rachunek podstawowy Wnioskodawcy oraz obsługujących zaciągnięte 

pożyczki / kredyty. Opinia powinna zawierać m. in.:  

− informację dot. salda rachunku/ów i obrotach, 

− informację o współpracy banku/ów z Wnioskodawcą, 
− informację o braku zajęcia rachunku z jakichkolwiek tytułów egzekucyjnych i ew. o występujących 

ograniczeniach w dysponowaniu rachunkiem. 

 
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się odpowiednio z obowiązku uiszczania opłat 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar z podaniem kwot zaległych. 
W sytuacji, gdy wnioskodawca posiada akcje/udziały w innych spółkach, które razem tworzą grupę 
kapitałową, w ramach obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata i obowiązku 

przedstawienia aktualnego sprawozdania finansowego F-01, należy dołączyć sprawozdania skonsolidowane 

grupy kapitałowej. 
 

 
Dodatkowe dokumenty składane przez wnioskodawców: osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 
 
7. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 

raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata prowadzonej 

działalności, poprzedzające rok złożenia wniosku – o ile pomimo braku obowiązku ustawowego 

wnioskodawca te dokumenty sporządzał; 

8. Statystyczne sprawozdanie finansowe wg wzoru F-02 - o ile wnioskodawca ten dokument sporządza; 

9. PIT … - roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy za ostatnie 2 lata prowadzonej działalności 

(poprzedzające rok złożenia wniosku) oraz miesięczne deklaracje podatkowe z roku złożenia wniosku 

(stosownie do sposobu rozliczania się wnioskodawcy z podatku dochodowego) - wszystkie dokumenty 

muszą być poświadczone przez właściwy urząd skarbowy; 

10. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym majątku i zobowiązaniach (w tym warunkowych w postaci 

wystawionych, akceptowanych lub poręczonych weksli, udzielonych poręczeń cywilnych itp.) – 
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w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej wnioskodawcy wymagane jest załączenie stosownej 

umowy i/lub wyroku sądu; 

11. Dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do posiadanego majątku trwałego (umowy 

kupna-sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.), ewidencje środków trwałych (ew. wyposażenia); 

12. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub majątkową wnioskodawcy. 

 
 
Dodatkowe dokumenty składane przez wnioskodawców: spółki cywilne, spółki jawne, komandytowe 
lub komandytowo-akcyjne oraz przez osoby fizyczne i prawne będące wspólnikami tych spółek 
 

7. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 

raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata prowadzonej 

działalności, poprzedzające rok złożenia wniosku – o ile pomimo braku obowiązku ustawowego 

wnioskodawca te dokumenty sporządzał (dotyczy spółki); 

8. Statystyczne sprawozdanie finansowe wg wzoru F-02 – o ile wnioskodawca ten dokument sporządza 

(dotyczy spółki); 

9. PIT … - roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy za ostatnie 2 lata prowadzonej działalności 

(poprzedzające rok złożenia wniosku) oraz miesięczne deklaracje podatkowe z roku złożenia wniosku 

(stosownie do sposobu rozliczania się wnioskodawcy z podatku dochodowego) – wszystkie dokumenty 

muszą być poświadczone przez właściwy urząd skarbowy (dotyczy spółki i wspólników); 

10. Umowa spółki; 

11. Oświadczenie o posiadanym majątku i zobowiązaniach (w tym warunkowych w postaci wystawionych, 

akceptowanych lub poręczonych weksli, udzielonych poręczeń cywilnych itp.) (dotyczy spółki 

i wspólników). W przypadku istnienia rozdzielności majątkowej wymagane jest załączenie stosownej 

umowy i/lub wyroku sądu (dotyczy osób fizycznych); 

12. Dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do posiadanego majątku trwałego (umowy 

sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.), ewidencje środków trwałych (ew. wyposażenia) 

(dotyczy spółki i wspólników); 

13. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub majątkową wnioskodawcy (dotyczy spółki 

i wspólników). 

 


