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INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 

W ramach IV priorytetu  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

 

DZIAŁANIE 4.1 

 

 
Dwie pierwsze rubryki, zatytułowane „Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie 

do Instytucji Wdrażającej” oraz „Numer wniosku o dofinansowanie nadany przez Instytucję 
Wdrażającą”, wypełniane są przez Instytucję Wdrażającą (Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej), w której składany jest wniosek o dofinansowanie.  

 

 

I . Informacje ogólne o projekcie 
 

 

1. Tytuł projektu  

Tytuł projektu powinien w jednoznaczny sposób określać cele i zakres projektu, może także 

nawiązywać do konkretnego (zasadniczego) zadania będącego przedmiotem wniosku. 

Wskazane jest podanie w tytule projektu nazwy przedsiębiorstwa, do którego odnosi się 
projekt np. „Wdrażanie systemu EMAS w przedsiębiorstwie X”. Tytuł nie powinien 

przekraczać 100 znaków i stanowić jedno zdanie. 

 

2. Identyfikacja projektu 

Dane uzupełnione automatycznie.  

 

3. Typ projektu 

Należy zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od tego czy projekt dotyczy wprowadzania 

systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, systemu EMAS lub certyfikowanych 

eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji (w przypadku których 

należy ponadto podać rodzaj (nazwę) uzyskanego eko-znaku).  

Uwaga! Wszystkie eko-znaki muszą spełniać wymagania normy ISO 14024 tj. muszą m.in. 

mieć charakter dobrowolny i być przyznawane przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
Definicja certyfikowanego eko-znaku jest zawarta w regulaminie konkursu.  

 

4. Cel projektu 

Należy podać powody, dla których projekt w przedsiębiorstwie był realizowany i w jaki 

sposób realizacja projektu przyczynia się do realizacji celów IV priorytetu POIiŚ  

oraz działania 4.1.  
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5. Opis projektu 

W punkcie tym należy zawrzeć szczegółowy opis projektu (podjętych działań prowadzących 

do uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), systemu EMAS lub 

certyfikowanego eko-znaku). Opis powinien być zgodny z przebiegiem rzeczowo-

finansowym projektu (pkt. 10 wniosku). W punkcie tym należy odnieść się  
do poszczególnych rodzajów kosztów opisanych w pkt 10. i je szczegółowo 

scharakteryzować. W opisie projektu należy uwzględnić wszystkie rodzaje wydatków, które 

wnioskodawca poniósł zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków  

w ramach PO IiŚ”. 

 

6. Dane wnioskodawcy 
Nazwa wnioskodawcy wpisana we wniosku musi być zgodna ze stanem faktycznym  

i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego. Wnioskodawca wpisuje swoją pełną nazwę 
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Ewidencją Działalności Gospodarczej 

(EDG) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany.  

 

Wielkość przedsiębiorcy 

Kwalifikacja przedsiębiorcy jako mikro-, małego, średniego bądź dużego odbywa się zgodnie 

z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w art. 1-6 załącznika I  

do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu  

(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3). Dla określenia do jakiej kategorii zalicza się 
przedsiębiorca niezbędne jest wypełnienie kolejnych danych w tabeli,  

tj. Typu przedsiębiorstwa oraz Danych do określenia wielkości przedsiębiorstwa.  

Należy jednakże pamiętać, iż bez względu na powyższe dane, jeżeli 25% lub więcej udziałów 

(głosów) w przedsiębiorstwie posiada organ publiczny (np. gmina, Skarb Państwa), wówczas 

przedsiębiorstwo z założenia staje się dużym przedsiębiorstwem. 

Typy przedsiębiorstw zostały zdefiniowane w rozporządzeniu wymienionym powyżej.  

W rubryce Dane do określenia wielkości przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo samodzielne 

wpisuje wyłącznie swoje dane (zatrudnienie, przychody netto i sumę bilansową tylko tego 

przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo partnerskie lub powiązane wpisuje właściwie do sposobu 

związania skumulowane dane swoje oraz przedsiębiorstw z nim związanych. Dane należy 

podać dla ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego oraz roku poprzedzającego 

ostatni zamknięty okres sprawozdawczy. Przykładowo, jeśli wnioskodawca składa wniosek  

w kwietniu 2011 r., a jego rok sprawozdawczy to rok kalendarzowy, w pierwszej kolumnie 

„W ostatnim roku obrotowym” należy uzupełnić o jaki ostatni rok obrotowy chodzi oraz 

podać dane na koniec tego roku, a więc na koniec 2010, natomiast w drugiej kolumnie  

„w poprzednim roku obrotowym”, należy uzupełnić o jaki poprzedni rok obrotowy chodzi 

oraz podać dane na koniec tego roku, w tym przypadku - 2009. W przypadku 

wnioskodawców, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy 

podać dane za rok obrotowy (na koniec roku obrotowego). W przypadku, gdy zamknięty rok 

obrotowy jest krótszy niż 12 miesięcy, należy podać dane na koniec tego okresu. Jeżeli 

przedsiębiorca może wykazać się jedynie jednym zamkniętym rokiem obrotowym kolumna 

„w poprzednim roku obrotowym” pozostaje niewypełniona. Dane należy podać w euro 

według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego. 
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W przypadku, gdy na ostatni dzień roku obrotowego przedsiębiorstwo przekracza lub spada 

poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego dla danej kategorii (wielkości) 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa 

nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie 

lat. W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, należy podać informacje oparte 

na wiarygodnych szacunkach dokonanych w trakcie roku. 

W rubryce „Wielkość zatrudnienia” należy wpisać liczbę zatrudnionych wyrażonych jako 

„roczne jednostki robocze” (RJR). Jest to liczba pracowników zatrudnionych na pełnych 

etatach w ciągu jednego roku z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na niepełnych 

etatach oraz pracowników sezonowych, którzy stanowią ułamkowe części RJR.  

Do zatrudnionych zalicza się: pracowników, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, 

podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli-

kierowników, partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie  

i czerpiących z niego korzyści finansowe. 

W rubryce „Przychody netto” należy wskazać wartość przychodów netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych.  

W rubryce „Suma bilansowa” należy wskazać sumę aktywów bilansu. 
 

Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany podać, numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej 

(REGON), NIP oraz numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Ewidencji 

Działalności Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrze, w którym jest zarejestrowany,  

W rubryce adres siedziby należy wpisać adres siedziby zarządu bądź kierownictwa 

wnioskodawcy. Rubryka dotycząca adresu strony internetowej ma charakter opcjonalny. 

Należy ją wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca posiada własną stronę internetową.  
 

7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu 

W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem 

korespondencji dotyczącej projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą 
na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, 

jak i realizacją projektu.  

 

Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu, zgodnie z danymi 

znajdującymi się w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość 
osoby.  

 

Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej 

wnioskodawcy. W rubryce nr telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, 

poprzedzając go numerem kierunkowym i/lub numeru telefonu komórkowego.  

Uwaga: Numer faksu jest niezbędny i może być wykorzystany na etapie oceny formalnej 

wniosku w celu jego uzupełnienia w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji.  

Rubryka dotycząca adresu poczty elektronicznej ma charakter opcjonalny.  

 

8. Lokalizacja projektu  

Należy podać dane, zgodnie z tabelą wniosku, dotyczące lokalizacji obiektu bezpośrednio 

objętego efektem przedmiotowego projektu (wprowadzaniem systemów zarządzania 
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środowiskowego ISO 14001, systemu EMAS lub certyfikowanych eko-znaków 

przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji).  

 

9. Okres realizacji projektu 

Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia projektu. 

Przez termin rozpoczęcia projektu należy rozumieć datę podpisania zobowiązania  

do poniesienia kosztu (np. podpisania umowy) lub poniesienia kosztu w ramach projektu  

(w zależności, który z tych terminów był wcześniejszy). Przez termin zakończenia projektu 

należy rozumieć dzień wydania certyfikatu SZŚ/ uzyskania certyfikatu eko-znaku  

dla produktu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach wydatków kwalifikowanych 

dla projektu (w zależności, który z tych terminów był późniejszy).  

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest wdrożenie EMAS, za datę zakończenia projektu 

można uznać datę poniesienia wydatku na publikację deklaracji środowiskowej lub 

materiałów informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie 

EMAS (jeżeli termin poniesienia tych kosztów jest późniejszy od daty uzyskania certyfikatu 

EMAS). 

 

(Uwaga! Nie ma zakazu finansowania projektu, który rozpoczął się przed rozpoczęciem 

okresu kwalifikowania wydatków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

tj. przed 01.01.2007 r., jednak w takim wypadku do wydatków kwalifikowanych zaliczać się 
będą tylko koszty poniesione od 1 stycznia 2007 r.) 

 

10. Przebieg rzeczowo – finansowy realizacji projektu 

W kolumnie drugiej („Rodzaj kosztów”) tabeli wymienione zostały kategorie działań 

możliwych do uznania za wydatki kwalifikowane dla projektów realizowanych w ramach 

działania 4.1. Należy zidentyfikować rodzaje kosztów, które dotyczą przedmiotowego 

projektu (ISO 14001, EMAS, certyfikowany eko-znak), a następnie wypełnić tylko  

te pozycje tabeli, które dotyczą wydatków poniesionych na realizacje danego wniosku. 

W pozostałych polach należy wpisać „nie dotyczy”.  

W wybranych wierszach należy wpisać kolejno: koszt całkowity brutto, koszt całkowity netto, 

, podstawę do wyliczenia wydatków kwalifikowanych, wydatki kwalifikowane oraz datę 
poniesienia wydatków w stosunku do wybranego elementu projektu. Wszystkie kwoty podaje 

się w złotych.  

W przypadku wykazywania kosztu dotyczącego opłaty za wydanie certyfikatu odpowiednią 
kwotę należy wykazać w wierszu nr 3 „Przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych  

z procedurą przyznawania certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego”. 

Sposób wyliczenia kwoty wydatków kwalifikowanych:  

Podstawę do obliczenia wydatków kwalifikowanych stanowią koszty całkowite netto 

pomniejszone o wydatki, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane, na podstawie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ,  oraz z Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  

na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. nr 9, poz. 55). Pomniejszona kwota jest podstawą  
do wyliczenia wydatków kwalifikowanych i jest wykazywana w kolumnie „Podstawa  

do obliczenia wydatków kwalifikowanych”. 
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W przypadku projektów dotyczących wdrożenia tylko systemu ISO 14001 albo EMAS lub 

tylko uzyskania certyfikowanego eko-znaku możliwe jest uznanie 100% poniesionych 

wydatków - będących podstawą do obliczenia wydatków kwalifikowanych - za wydatki 

kwalifikowane (w takim przypadku kwota wykazana w kolumnie „Podstawa obliczenia 

wydatków kwalifikowanych” będzie taka sama jak w kolumnie „Wydatki kwalifikowane”).  

W przypadku projektów dotyczących wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania  

(np. ISO 14001 + ISO 9001 + 18001), należy wydzielić koszty dotyczące wdrożenia systemu 

ISO 14001. Jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie kosztów poniesionych wyłącznie  

na wdrożenie systemu ISO 14001, wydatki kwalifikowane należy pomniejszyć tak, aby nie 

przekroczyły następujących poziomów: 

- przy dwóch systemach: ISO 14001 i ISO 9001 – 70% podstawy obliczenia wydatków 

kwalifikowanych, 

- przy dwóch systemach: ISO 14001 i inny, np.: PN-N 18001 – 60% podstawy obliczenia 

wydatków kwalifikowanych, 

- przy trzech systemach: ISO 14001 i inne, np.: ISO 9001 i PN-N 18001 – 60% podstawy 

obliczenia wydatków kwalifikowanych. 

W innych, nie wskazanych powyżej przypadkach, Wnioskodawca powinien wskazać  
(np. wskazanie w umowie, wyszczególnienie na fakturach) i uzasadnić odpowiedni podział 

kosztów z wyodrębnieniem wydatków poniesionych wyłącznie na wdrożenie systemu ISO 

14001. Podział taki będzie zweryfikowany w Instytucji Wdrażającej na etapie oceny wniosku 

o dofinansowanie, zawierania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność. 
 

11. Uzasadnienie dla wskazanych w pkt. 10 wydatków kwalifikowanych  

W punkcie tym należy uzasadnić, że podane we wniosku wydatki kwalifikowane zostały 

poniesione zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO IiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz są zgodne 

z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. nr 9, poz.55). 

W szczególności należy uzasadnić niezbędność poniesionych kosztów, wskazanych jako 

kwalifikowane. W opisie należy odnieść się do wszystkich rodzajów kosztów podanych 

w pkt.10 jako kwalifikowane. 

 

12. Źródła finansowania projektu 

Należy określić źródła finansowania projektu w podziale na: 

- pomoc wnioskowaną ze środków EFRR w ramach działania 4.1 POIiŚ  

(max. 50% wydatków kwalifikowanych), 

- pomoc z innych źródeł publicznych, 

- środki własne (wkład własny wnioskodawcy). 
 

W przypadku, gdy przedsiębiorca na sfinansowanie projektu otrzymał/ubiega się o pomoc  

w ramach innych środków publicznych niż środki z EFRR, powinien podać dodatkowe 

informacje dotyczące tej pomocy. Przy formułowaniu źródeł projektu, przedsiębiorca winien 

uwzględnić fakt, że ze środków EFRR może ubiegać się o dofinansowanie (dotację)  
w maksymalnej wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych.  
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Dodatkowo, jeżeli na pokrycie wydatków kwalifikowanych tego samego projektu udzielana 

jest dodatkowo pomoc o określonym przeznaczeniu (inna niż pomoc de minimis), wówczas 

wnioskowane dofinansowanie, łącznie z inną pomocą (zarówno de minimis, jak również  
tą o określonym przeznaczeniu) udzieloną wnioskodawcy w odniesieniu do wydatków 

kwalifikowanych tego samego projektu, nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności 

pomocy właściwej dla określonego przeznaczenia pomocy. 

 

Uwaga: Nie jest możliwe ubieganie się o wsparcie jednocześnie z różnych Programów 

Operacyjnych! 
 

Należy również podać wielkość środków własnych (sumę środków własnych wnioskodawcy, 

w tym kredyty bankowe na pokrycie wkładu własnego) oraz ewentualne pozostałe źródła 

finansowania. Wielkość środków własnych musi uwzględniać podatek VAT. Kwota z wiersza 

„RAZEM” powinna być również zgodna z pozycją „koszt całkowity brutto”.  

 

Przykładowe wypełnienie punktów 10 i 14 
 

Hipotetyczny projekt: wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą  
ISO 14001:2005. Koszt całkowity projektu (z VAT-em) wynosi 61 000 zł (koszt całkowity netto 

50 000 zł) i obejmuje opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń oraz 

przeprowadzenie audytów. Koszt przygotowania dokumentacji (w wysokości 10 000 zł) 

poniesiony został przed 1 stycznia 2007 r. i w tej sytuacji jest wydatkiem niekwalifikowanym, 

a więc podstawa obliczenia wydatków kwalifikowanych oraz wydatki kwalifikowane dla 

projektu wynoszą 40 000 zł. 50% tej kwoty może zostać refundowane w ramach 

dofinansowania ze środków z EFRR.  

 

 

Źródło finansowania Kwota  

(zł) 

Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR 20 000,00 

Inne źródła finansowania ze środków publicznych 0,00 

Środki własne (w tym VAT) 41 000,00 

RAZEM:  

 

Koszt całkowity netto (zł) Koszt całkowity brutto (zł) 

50 000,00 61 000,00 

W przypadku, gdy w ramach tego projektu wdrażane byłyby równocześnie dwa systemy  

np. ISO 14001 i ISO 9001, wtedy podstawa obliczenia wydatków kwalifikowanych  

w punkcie 10 wyniosłaby 40 000 zł natomiast wydatki kwalifikowane – 70% tej kwoty czyli 

28 000 zł. 

 

13. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 

ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną, jeżeli spełnione zostaną wszystkie 

przesłanki, o których mowa w tym punkcie. Z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych, 

dofinansowanie w ramach działania 4.1 będzie stanowiło pomoc publiczną. Analizując czy 

poszczególne przesłanki są spełnione, należy interpretować je w sposób następujący: 
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1) Wsparcie wiąże się z pomocą publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa  

na konkurencję. Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie 

konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia, zasadniczo więc w każdym przypadku, 

gdy mamy do czynienia z wolnym rynkiem. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć 
podmiot, który oferuje na rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) 

do towarów lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę.  

 

 

 W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane 

dofinansowanie (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem 

konkurencji. 

2) Aby wsparcie wiązało się z pomocą publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – 

oddziaływać na handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi 

(przynajmniej dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.  

Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku,  

na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie  

z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami 

Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt,  

że Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje 

towarów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii 

Europejskiej.  
 

Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w ppkt 1-2,  

(co najmniej raz zaznaczono „NIE”, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskowane 

dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W takiej sytuacji, Wnioskodawca 

podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod podpunktami. 

W przypadku zaś, gdy wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną  
(w obydwu podpunktach zaznaczono „TAK”), Wnioskodawca nie podpisuje Oświadczenia, 

winien natomiast przedstawić wraz z wnioskiem Załączniki dotyczące pomocy publicznej  

wskazane w pkt 14. 

 

14. Załączniki 

Załączniki dotyczące pomocy publicznej: 

a) W odniesieniu do załącznika związanego z dokumentami wskazującymi na otrzymaną 
pomoc de minimis, wnioskodawca winien przedstawić:  
-  oświadczenie, w którym należy podać wartość pomocy de minimis (jako ekwiwalent 

dotacji brutto-EDB w PLN i euro) otrzymanej przez Wnioskodawcę, w roku bieżącym 

oraz dwóch poprzedzających go latach (dla wniosków składanych w 2011 r. będzie  

to rok 2011 oraz lata 2009-2010), lub 

-  kopie zaświadczeń o otrzymanej w ww. okresie pomocy de minimis potwierdzające 

wskazaną wielkość  
albo 

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie. 
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Przedstawiane informacje o pomocy de minimis powinny dotyczyć wszelkiej pomocy 

tego rodzaju otrzymanej przez Wnioskodawcę, a nie tylko związanej z realizacją projektu, 

dla którego wnioskuje się o dofinansowanie. 
 

W przypadku uzyskania jakiejkolwiek pomocy de minimis w okresie od dnia złożenia 

wniosku do zawarcia umowy, należy bezzwłocznie poinformować Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o tym fakcie. 

 

b) W odniesieniu do załącznika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  

się o pomoc de minimis - wzór tego formularza jest dostępny na stronie internetowej 

Narodowego Funduszu (plik: formularz_de_minimis.doc), pod adresem: 

 http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/  

 

c) W odniesieniu do załącznika dotyczącego informacji o innej pomocy publicznej (patrz  

pkt 12 wniosku „Inne źródła finansowania ze środków publicznych”), o jaką 
przedsiębiorca wystąpił lub zamierza wystąpić w odniesieniu do tych samych wydatków 

kwalifikowanych, na których pokrycie przeznaczona zostanie wnioskowana pomoc, 

należy przedstawić dodatkowe następujące informacje o takiej pomocy:  

- nazwa podmiotu udzielającego pomocy oraz dzień jej udzielenia,  

- wskazanie, czy jest to pomoc de minimis, czy też pomoc o innym przeznaczeniu  

niż de minimis (w tym drugim przypadku należy określić, czy jest to pomoc zgodna  

z programem pomocowym (należy podać jego nazwę) lub decyzją Komisji 

Europejskiej dla pomocy indywidualnej), 

- wydatki kwalifikowane dla tej pomocy, 

- forma i wartość pomocy (ekwiwalent dotacji brutto - EDB). 

 

Zestaw wzorów oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie 

do działania 4.1 
Do wniosku o dofinansowanie dodatkowo należy dołączyć oświadczenia przygotowane 

zgodnie z zał. 1 do instrukcji. Oświadczenia mogą być zawarte w jednym dokumencie – 

zgodnie z załącznikiem. 

 


