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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA  

WNIOSKU WSTĘPNEGO 

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ  

(DZIAŁANIE 4.5) 

 
Dwie pierwsze rubryki zatytułowane „Data wpłynięcia wniosku wstępnego” oraz „Numer 

wniosku nadany przez Instytucję Wdrażającą” wypełniane są przez Instytucję Wdrażającą 
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w której składany jest 

wniosek o dofinansowanie.  

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku wstępnego w wersji elektronicznej oraz 

wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach. Wydruki muszą być parafowane na każdej 

stronie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy i podpisane na 

ostatniej stronie, zgodnie z formularzem. 
Wszystkie pola we wniosku winny być uzupełnione, jeżeli niniejsza Instrukcja wyklucza podmiot z 

obowiązku wypełniania pola, należy wpisać „nie dotyczy” 

 
I. Informacje ogólne o projekcie 
 

1. Tytuł projektu.  
Tytuł projektu powinien w jednoznaczny sposób określać cele projektu, może także 

nawiązywać do konkretnego (zasadniczego) zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem 

wniosku (w przypadku projektów o niewielkiej liczbie zadań inwestycyjnych). Tytuł nie 

powinien przekraczać 100 znaków i stanowić jedno zdanie. Jeżeli projekt jest realizacją 
pewnego etapu większej inwestycji, powinno to być zaznaczone w tytule projektu. 

 

2. Identyfikacja projektu 
W pozycji „Działanie” uzupełniono nr i tytuł działania, w ramach którego realizowany będzie 

projekt, zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko” 

 

3. Opis projektu 
Opis projektu powinien w zwięzły sposób przedstawiać informacje o projekcie. 

Ważne: Na podstawie podanych w niniejszym wniosku informacji dokonana będzie 

wstępna ocena zasadniczej zgodności proponowanego projektu z celami i zakresem 

merytorycznym właściwego Działania, opisanym w „Szczegółowym opisie priorytetów 

PO IiŚ”, oraz ocena zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej.  

3.1 Ogólne dane charakteryzujące projekt i podstawy do jego realizacji: 

– lokalizacja projektu (miejsce realizacji projektu) 

– uzasadnienie podjęcia realizacji projektu (należy podać powody, dla których podjęto 

decyzję o realizacji projektu) 

3.2.Cele, zakres  i etapy projektu 

– główne cele projektu  



 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    Wniosek wstępny 

 
 

 2

– przedmiotowy zakres projektu (należy opisać roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne 

działania towarzyszące, bezpośrednio/pośrednio związane z projektem oraz w zwięzły 

sposób powiązać przyjęty zakres realizowanego projektu z jego celami)   

– główne etapy realizacji projektu 

3.3 Uzasadnienie dotyczące zgodności celu projektu z Programem Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko oraz przewidywany efekt ekologiczny. 

W celu uzasadnienia, że proponowany projekt jest zgodny z celem i zakresem danego 

działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, należy podać w jaki 

sposób projekt  nawiązuje do: 

-  celów i szczegółowych założeń IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko”  

-  celów i szczegółowych założeń Działania 4.5, w ramach którego realizowany jest projekt. 

W ramach powyższego uzasadnienia konieczne jest wykazanie spełnienia warunków 

kwalifikowalności do działania określonych w dokumencie „Szczegółowy opis priorytetów 

PO Infrastruktura i Środowisko”, w szczególności w części 12 „Opis działania” 

Szczegółowego opisu działania 4.5. Przy sporządzaniu informacji dot. przewidywanego 

efektu ekologicznego należy odnieść się, w zależności od typu projektu i działania w ramach 

POIiŚ, do zapisów ww. dokumentu w zakresie standardów ochrony środowiska.  

Należy podać standard/standardy ochrony środowiska Unii Europejskiej (o ile takie istnieją), 
do których odnosi się projekt, wraz ze wskazaniem aktów unijnych ustalających ten standard 

(w tym przywołania konkretnego zapisu z tego aktu właściwego dla projektu) i terminu, od 

którego standard obowiązuje/będzie obowiązywał. Jeżeli projekt dotyczy dostosowania do 

standardów na których osiągnięcie instalacja uzyskała okres przejściowy zgodnie z Traktatem 

Akcesyjnym, należy to wskazać. Przez standard ochrony środowiska Unii Europejskiej należy 

rozumieć standard ogłoszony (opublikowany) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

niekoniecznie Wnioskodawcę już w danym momencie obowiązujący. Jeżeli przepisy unijne 

przewidują wraz z upływem lat coraz ostrzejsze standardy, należy podać standard najbardziej 

restrykcyjny. Należy również: 

- wskazać odpowiednik powyższego standardu/standardów w prawie polskim wraz z 

przywołaniem odpowiedniego aktu prawnego, 

-  określić, czy inwestycja ma na celu dostosowanie do standardu/standardów przewidzianych 

w prawie Unii Europejskiej, czy też osiągnięcie standardu na poziomie wyższym niż 
powyższy standard, 

- podać wskaźnik emisji sprzed realizacji inwestycji oraz docelowy po wykonaniu 

przedsięwzięcia (w jednostkach właściwych dla standardu). 

Odnosząc się do powyższych kwestii należy pamiętać o zapisach „Szczegółowego opisu 

priorytetów POIiŚ”, wskazujących, że wsparcie nie może być udzielone na dostosowanie 

się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył. 

 

 - Efekt ekologiczny.  

Obowiązkowe jest również określenie planowanego efektu ekologicznego. Na etapie wniosku 

wstępnego nie jest konieczne wskazywanie dokładnych wartości redukowanych 

zanieczyszczeń, ale należy wskazać zanieczyszczenia, których emisja będzie zmniejszona w 

wyniku realizacji projektu. Należy również podać, czy planowane przedsięwzięcie związane 

jest ze wzrostem produkcji. Jeżeli efektem wzrostu produkcji jest wzrost emisji netto, 
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wówczas taki projekt nie będzie dofinansowany. W związku z przyjętym w dniu 18 sierpnia 

2008 r. stanowiskiem Ministerstwa Środowiska nie jest zasadne wspieranie inwestycji, 

które wiążą się ze wzrostem netto emisji zanieczyszczeń, nawet wówczas, gdy w wyniku 

zastosowanych rozwiązań technicznych w ochronie środowiska maleje wskaźnik emisji na 

jednostkę produkcji (tzn. następuje proporcjonalne zmniejszenie emisji). Projekty takie nie 

służą głównemu celowi IV osi priorytetowej, jakim jest ograniczenie negatywnego wpływu 

na środowisko istniejącej działalności przemysłowej. 

 

 

4. Dane wnioskodawcy 
Nazwa i forma prawna wnioskodawcy wpisana we wniosku musi być zgodna ze stanem 

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

Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany. W przypadku spółki 

cywilnej w rubryce „Nazwa” należy wpisać nazwę i numer NIP spółki cywilnej. 

W odniesieniu do rubryki „Forma prawna”, należy wybrać formę prawną wnioskodawcy 

spośród poniższych, wpisując odpowiadający jej kod (od 1 do5): 

1 - Przedsiębiorstwo państwowe 

2 - Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

3 - Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o 

gospodarce komunalnej 

4 - Spółka akcyjna albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu 

Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w 

rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów 

5 - Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 

6 – Przedsiębiorca nienależący do kategorii określonych kodem od 1 do 5. 

 

Wielkość przedsiębiorstwa 

Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako mikro-, małego, średniego bądź dużego odbywać się 
powinna 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 oceny do jakiej kategorii zalicza 

się przedsiębiorstwo istotne jest ustalenie 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 niezależne 

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

przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo partnerskie lub powiązane wpisuje właściwie do sposobu 

powiązania skumulowane dane swoje oraz przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych. 

W wierszu „Wielkość zatrudnienia” należy wpisać liczbę zatrudnionych w ostatnim 

zamkniętym okresie sprawozdawczym oraz w roku poprzedzającym ostatni zamknięty okres 

sprawozdawczy. Przykładowo, jeśli Wnioskodawca składa wniosek w kwietniu 2012 r., a 
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jego rok sprawozdawczy to rok kalendarzowy, w pierwszej kolumnie „W ostatnim roku 

obrotowym” należy podać dane na koniec ostatniego roku obrotowego, a więc na koniec 

2011, natomiast w drugiej kolumnie „w poprzednim roku obrotowym”, należy podać dane na 

koniec roku 2010. W przypadku wnioskodawców, których rok obrotowy nie pokrywa się z 

rokiem kalendarzowym należy podać dane za rok obrotowy (na koniec roku obrotowego). 

Dane należy podać w Euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego. 

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest 

liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku z 

uwzględnieniem zatrudnienia pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz 

pracowników sezonowych, którzy stanowią ułamkowe części RJR.  

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

towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych. Dane należy podać za ostatni 

zamknięty rok obrotowy (kolumna „w ostatnim roku obrotowym”) oraz za rok poprzedzający 

ostatni zamknięty rok obrotowy.  

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

zamkniętego roku obrotowego (kolumna „w ostatnim roku obrotowym”) oraz na koniec roku 

poprzedzającego ostatni zamknięty rok obrotowy (kolumna „w poprzednim roku 

obrotowym”).  

W przypadku, gdy zamknięty rok obrotowy jest krótszy niż 12 miesięcy, należy podać dane 

na koniec tego okresu. Jeżeli przedsiębiorstwo może wykazać się jedynie jednym zamkniętym 

rokiem obrotowym, kolumna „w poprzednim roku obrotowym” pozostaje niewypełniona.  

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 przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstw nie stosuje się dwuletniego okresu 

przejściowego, w którym status przedsiębiorstwa nie zmienia się pomimo przekroczenia 

pułapów finansowych i zatrudnienia; zmiana statusu w tym przypadku następuje w momencie 

finalizacji transakcji, jeśli dane finansowe i w zakresie zatrudnienia na to wskazują. 

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

wiarygodnych szacunkach dokonanych w trakcie roku. 

Więcej informacji na temat oceny wielkości przedsiębiorstwa znajduje się na stronie: 

http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/wielkoprzedsibiorstwa/  

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) oraz numer rejestracyjny w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (KRS), Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrze, 

w którym jest zarejestrowany, jak również PKD (należy wpisać jeden numer odpowiadający 

głównemu rodzajowi działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)).  

 

W rubryce „Adres siedziby” należy wpisać adres siedziby zarządu bądź władz (kierownictwa) 

Wnioskodawcy.  

 

W rubryce „Identyfikator gminy” należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, w 

której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania — zgodnie z 
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rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). 

 

Rubrykę dotyczącą „Adresu strony internetowej” wypełnia Wnioskodawca posiadający 

własną stronę internetową. 
 

5. 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 późniejszą 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. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu 

posiada jedynie służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy 

numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu. Rubryki dotyczące „Numeru faksu” i 

„Adresu poczty elektronicznej” należy wypełniać jedynie w wypadku, gdy osoba uprawniona 

do kontaktu nimi dysponuje.  

  

 

6. Lokalizacja projektu 
W punkcie 6 należy podać, w jakim miejscu będzie realizowany projekt (inwestycja). Jeśli 
firma posiada dwie lokalizacje – siedzibę główną oraz oddział, a beneficjentem projektu 

będzie wyłącznie oddział, lokalizacja projektu dotyczyć będzie oddziału. W przypadku, gdy 

jedna firma realizuje projekty w kilku lokalizacjach, winna złożyć kilka wniosków, po 

jednym dla każdego projektu. 

 

 

7. Źródła finansowania i całkowity koszt przedsięwzięcia 
Należy określić źródła finansowania z podziałem na: 

- pomoc wnioskowaną ze środków EFRR, 

- pomoc z innych źródeł, 

- wkład własny.  

Wielkość dofinansowania winna być wyrażona jako wartość nominalna oraz jako EDB 

(ekwiwalent dotacji brutto, tj. wartość zdyskontowanej otrzymanej/wnioskowanej przez 

przedsiębiorcę pomocy - przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym). Sposób 

wyliczenia EDB zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 w 

sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 

formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.). Należy zauważyć, iż zgodnie z § 5 ust. 1 ww. 

rozporządzenia, w przypadku gdy pomoc jest rozłożona w czasie, w szczególności gdy pomoc 

jest udzielana w formie pożyczki lub kredytu preferencyjnego lub dotacji przekazywanej w 

transzach, przy obliczaniu EDB uwzględnia się zdyskontowaną kwotę tej pomocy. 

Dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych (a pierwszym okresem podlegającym 
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dyskontowaniu dla niniejszego konkursu jest rok 2013), przy zastosowaniu stopy dyskonta 

równej stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy (dla Wniosku wstępnego 

w ramach niniejszego konkursu stopa dyskonta wynosi 5,91%).. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał/ubiega się o pomoc z innych źródeł niż środki 

strukturalne (EFRR), powinien podać dodatkowe informacje dotyczące tej pomocy, zgodnie z 

zakresem podanym we Wniosku wstępnym. 

 

Przy konstrukcji budżetu inwestycji, przedsiębiorca winien uwzględnić, iż ze środków EFRR 

może ubiegać się o dofinansowanie (dotację wyrażoną w wartości nominalnej) w 
maksymalnej wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych również wyrażonych 

jako wartość nominalna (nie należy mylić z kosztami kwalifikującymi się do objęcia 

pomocą).  
Dodatkowo, całkowita wartość pomocy publicznej (tj. suma dotacji wraz z ewentualną inną 
pomocą ze środków publicznych wyrażonych jako EDB) nie powinna powodować 
przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwym 

programie pomocowym (rozporządzeniu). 
 

Należy również podać wielkość środków własnych, tj. sumę środków własnych 

Wnioskodawcy, w tym również kredyty bankowe na pokrycie wkładu własnego. W 

przypadku ubiegania się o pomoc regionalną na nową inwestycję, środki własne 

Wnioskodawcy powinny stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych do pomocy 

regionalnej. Wartość środków własnych nie uwzględnia podateku VAT. 

W kolejnej tabeli należy wskazać Koszt całkowity netto (tj. koszty kwalifikowane oraz 

niekwalifikowane za wyjątkiem podatku VAT) oraz Koszt całkowity brutto (j.w. przy 

uwzględnieniu podatku VAT). 

 

 
8. Harmonogram 
W punkcie tym należy określić szacunkową wartość wydatków planowanych w związku z 

realizacją inwestycji. Koszt całkowity obejmuje koszty zarówno kwalifikowane, jak i 

niekwalifikowane. Jeżeli te ostatnie koszty pojawiają się we Wniosku, należy poniżej Tabeli 

scharakteryzować je (w tym wykazać ich powiązanie z daną inwestycją) oraz uzasadnić ich 

wyłączenie z katalogu kosztów kwalifikowanych.  

Koszty kwalifikowane należy ustalić w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego  

pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ” (dokument dostępny 

jest na stronie internetowej MRR pod adresem: www.mrr.gov.pl). W przypadku projektu 

objętego zasadami pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają 
jednocześnie warunki określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach PO IiŚ” oraz warunki udzielania pomocy publicznej określone we właściwym 

programie pomocy publicznej (rozporządzeniu). Ważne! Szczegółowe zasady kwalifikacji 

kosztów do pomocy regionalnej opisane zostały na stronie: 

http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/przeznaczenie/pomoc-regionalna/ w pliku: 

 k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.doc. 

Dla przykładu, wydatki poniesione w ramach promocji i informacji są kwalifikowane na 

podstawie Wytycznych, ale nie wchodzą w zakres kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą zgodnie z programem pomocy (dotyczy to zarówno pomocy regionalnej, jak i 

horyzontalnej). W rezultacie, koszty te nie mogą zostać uznane za kwalifikowane. 
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Jeżeli Wnioskodawca wykazał jako kwalifikowane koszty pn. „Prace przedrealizacyjne” lub 

„Usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór”, należy wówczas pod Tabelą 
wymienić, jakie prace/usługi wchodzą w zakres każdej ze wskazanych pozycji oraz krótko je 

scharakteryzować. 

W wierszu nr 1 należy podać wartość kosztów kwalifikowanych, stanowiących sumę wierszy 

od 1.1 do 1.7. 

W wierszu nr 2 należy podać wartość kosztów niekwalifikowanych bez podatku VAT, który 

odrębnie należy uwzględnić w wierszu nr 3. (Uwaga! VAT jest wydatkiem 

niekwalifikowanym, chyba ze Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź 
odliczenia VAT.) 

W wierszu nr 4 należy podać koszty całkowite z VAT, które stanowią sumę wartości z 

wierszy 1,2 i 3. 

W wierszu nr 5 należy dodatkowo wskazać zdyskontowane wartości kosztów 

kwalifikowanych w poszczególnych latach oraz ich sumę. Dyskontowanie odbywa się na 

dzień składania Wniosku wstępnego przy zastosowaniu stopy dyskonta równej stopie bazowej 

ustalanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy (dla Wniosku wstępnego w ramach 

niniejszego konkursu stopa dyskonta wynosi 5,91%). Dyskontowanie odbywa się w okresach 

rocznych, a pierwszym okresem podlegającym dyskontowaniu jest rok 2013. 

 

 

II. Pomoc publiczna 
 

Informacje ogólne 
 

1. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 

Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 

rynkiem? 
W punkcie tym należy wskazać, czy Wnioskodawca został zobowiązany przez Komisję 
Europejską do zwrotu innej otrzymanej przez niego pomocy. W takim bowiem przypadku, nie 

jest możliwe udzielenie mu nowej pomocy publicznej, w tym wnioskowanej dotacji – do 

czasu zwrotu tej innej pomocy. 

 

 

 

2. Czy przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji ekonomicznej? 
 

Odpowiadając na pytanie, należy kierować się definicją przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji 

ekonomicznej (przedsiębiorstwa zagrożonego) zawartą w punktach 9-11 Wytycznych 

wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 

zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244, z dnia 01.10.2004). 

Przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani 

środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w 

stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na 

pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub 

średnioterminowej. 
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Z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za 

zagrożone w następujących okolicznościach: 

a)  w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej 

zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w 

okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub 

b)  w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób 

nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeżeli ponad połowa jej kapitału według 

sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie 

poprzedzających 12 miesięcy, lub 

c)  niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie 

podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. 

Nawet, gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt a-c, przedsiębiorstwo 

może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności, gdy występują typowe oznaki, takie 

jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, 

zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek 

i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto.  

 

 

3. Czy projekt związany jest z działalnością w poniższych sektorach? 
Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję związaną (bezpośrednio lub pośrednio) z 

prowadzoną przez niego działalnością w ramach sektora wrażliwego, należy zaznaczyć 
właściwy sektor. 

 

Rolnictwo - działalność związana z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa.  

„Przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w 

wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem 

wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów 

zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży. 

„Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu 

w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania 

produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na 

rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności 

przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta 

surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu produktów 

rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.. 
 

Lista produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej: 
 

Kod 

nomenklatury 

scalonej 

Opis produktów 

DZIAŁ 1  Zwierzęta żywe 

DZIAŁ 2 Mięso i podroby jadalne 

DZIAŁ 3 Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne 
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DZIAŁ 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 
 

DZIAŁ 5  

05.04 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem 

rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, 

mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: 

05.15 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta 

objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia 

przez ludzi: 

DZIAŁ 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i 

podobne; cięte i ozdobne liście 

DZIAŁ 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne 

DZIAŁ 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców 

cytrusowych lub melonów 

DZIAŁ 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate 

(pozycja Nr 09.03) 

DZIAŁ 10 Zboża 

DZIAŁ 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; 

inulina; gluten pszenny  

DZIAŁ 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce 

różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i 

pasza  

DZIAŁ 13  

ex 13.03 Pektyna 

DZIAŁ 15  

15.01 Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; 

przetworzony tłuszcz drobiowy 

15.02 Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój 

(łącznie z "premier jus") wytwarzany z tych tłuszczy 

15.03 Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i 

łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany 

15.04 Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane 

lub nie 

15.07 Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane 

lub oczyszczane 

15.12 Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, 

rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki 

15.13 Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane 

tłuszcze jadalne  

15.17 Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych 

i wosków zwierzęcych lub roślinnych 
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DZIAŁ 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków 

i innych bezkręgowców wodnych  

DZIAŁ 17  

17.01 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta 

sacharoza, w postaci stałej: 

17.02 Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny 

(zmieszany z naturalnym lub nie); karmel 

17.03 Melasa, odbarwiona lub nie 

17.05 Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z 

dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub 

wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z 

dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach 

DZIAŁ 18  

18.01 Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone 

18.02 Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao 

DZIAŁ 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych 

części roślin  

DZIAŁ 22  

22.04 Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją 
zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu 

22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z 

fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu 

22.07 Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino 

z gruszek i miód pitny) 

ex 22.08 

ex 22.09 

Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o 

jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów 

rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z 

wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów 

spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane 

jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu 

napojów. 

ex 22.10 ocet i jego substytuty 

DZIAŁ 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; 

gotowa pasza dla zwierząt 

DZIAŁ 24  

24.01 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe: 

DZIAŁ 45  

45.01 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek 

kruszony, granulowany lub mielony: 

DZIAŁ 54  

54.01 Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; 

pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub 

rozwłóknianie)  

DZIAŁ 57  
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57.01 Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub 

przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z 

konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe 

lub rozwłókniane) 
 

 

Produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybnych - działalność 
polegająca na produkcji, przetwórstwie i wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa 

(dot zasobów wodnych i akwakultury), tj. produktów określonych w art. 1 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE  L 17 z 21.01.2000 r., str. 22), z 

wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego i sportowego, które nie prowadzi do sprzedaży 

produktów rybołówstwa 

Przez przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu należy rozumieć wszystkie czynności, w tym 

składowanie, przetwarzanie, produkcję i dystrybucję, od chwili wyładunku lub odłowu do 

etapu produktu końcowego. 

 
 

Transport  -  przewóz rzeczy i osób drogami lądowymi, spławnymi drogami wodnymi, 

transport, kolejowy, morski i lotniczy. W szczególności, transport drogowy nie obejmuje 

niezarobkowego transportu drogowego, który jest wykonywany pomocniczo w stosunku do 

jego podstawowej działalności gospodarczej i spełnia łącznie następujące warunki: 

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub 

jego pracowników, 

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

c) rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, 

kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub 

naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług 

turystycznych. 
 
 

Sektor stalowy  -  produkcja produktów stalowych wykazanych poniżej: 
 

Produkt Kod nomenklatury scalonej (
1
) 

Surówka  7201  

Żelazostopy  7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11  

Produkty zawierające 

żelazo otrzymywane przez 

bezpośrednie odtlenianie 

rudy żelaza i innych 

gąbczastych produktów 

zawierających żelazo  

7203  

Stal niestopowa  7206  

Półwyroby ze stali 

niestopowej  

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 

7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 

7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71  

                                                           

(
1
) Dz. Urz. nr L 279, z dnia 23 października 2001 roku, str. 1. 
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Wyroby walcowane 

płaskie ze stali 

niestopowej  

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 

7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 

7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 

7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 

7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 

7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 

7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 

7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 

7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91  

Sztaby i pręty, walcowane 

na gorąco, w nieregularnie 

zwijanych kręgach, ze 

stali niestopowej  

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99  

Pozostałe sztaby i pręty ze 

stali niestopowej 

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10  

Kątowniki, kształtowniki i 

profile ze stali niestopowej 

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 

7216 50; 7216 99 10  

Stal nierdzewna 7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20  

Wyroby walcowane 

płaskie ze stali 

nierdzewnej  

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 

7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 

7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31  

Sztaby i pręty ze stali 

nierdzewnej  

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30  

Wyroby walcowane 

płaskie z innej stali 

stopowej  

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 

7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 

7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20  

sztaby i pręty z innej stali 

stopowej  

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 

7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 

7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 

7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 

7228 70 31; 7228 80  

Ścianka szczelna  7301 10 00  

szyny i podkłady kolejowe 7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20  

Rury, przewody rurowe i 

profile drążone, bez szwu  

7303; 7304  

spawane rury i przewody 

rurowe z żeliwa lub stali, 

których zewnętrzna 

średnica przekracza 406,4 

mm  

7305  

 
Sektor węglowy  -  działalność związana z wydobyciem węgla, przy czym termin „węgiel” 

oznacza wysokiej-, średniej- i niskiej klasy węgiel kategorii A i B, w rozumieniu 

międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ 

(Międzynarodowy system kodyfikacji węgla wysokiej klasy i średniej klasy (1998); 

Międzynarodowa klasyfikacja węgla w złożach (1998) i Międzynarodowy system klasyfikacji 

węgla niskiej klasy (1999)). 
 

Sektor stoczniowy  -  działalność obejmująca budowanie, naprawę lub adaptację 
pełnomorskich statków handlowych z własnym napędem. 

a) „naprawa statków” oznacza naprawę lub odnawianie we Wspólnocie pełnomorskich 

statków handlowych z własnym napędem;  
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b) „adaptacja statków” oznacza przekształcanie, we Wspólnocie, pełnomorskich statków 

handlowych z własnym napędem o nie mniej niż 100 tonach brutto, pod warunkiem że 

działania konwersyjne pociągają za sobą zasadnicze zmiany w planie przewożenia 

towarów, kadłubie, systemie napędowym lub zakwaterowaniu pasażerskim;  

c) „pełnomorskie statki handlowe z własnym napędem” oznaczają: 

− statki, o nie mniej niż 100 tonach brutto używanych do transportu pasażerskiego i/lub 

towarowego, 

− statki, o nie mniej niż 100 tonach brutto wykorzystywanych do specjalistycznych 

usług (np. pogłębiarki lub lodołamacze), 

− holowniki o mocy nie mniejszej niż 365 kilowatów, 

− statki rybackie, o nie mniej niż 100 tonach brutto, w odniesieniu do kredytów 

eksportowych oraz pomocy przeznaczonej na rozwój, gdy są zgodne z Porozumieniem 

OECD z 1998 r. w sprawie wytycznych dotyczących kredytów eksportowych 

wspieranych przez państwo wraz z jej Porozumieniem Sektorowym w sprawie 

kredytów eksportowych dla statków, lub z jakimkolwiek, które je zmienia lub 

zastępuje, jak również z regułami wspólnotowymi regulującymi pomoc państwa w 

sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

− niewykończone kadłuby statków określonych w (i)-(iv), które są zwodowane i 

przenośne. 

 

d) „Statek pełnomorski z własnym napędem” oznacza każdy statek, który dzięki własnemu 

stałemu systemowi napędu i sterowania posiada wszystkie cechy umożliwiające mu 

samodzielną żeglugę na pełnym morzu. Okręty wojskowe (tzn. okręty, które zgodnie z ich 

podstawowymi cechami konstrukcyjnymi oraz możliwościami są specjalnie przeznaczone 

do wykorzystania wyłącznie do celów wojskowych, takie jak okręty wojenne oraz inne 

okręty przeznaczone do działań obronnych lub ofensywnych) oraz dokonane modyfikacje 

lub dodane cechy do innych okrętów wyłącznie do celów wojskowych są wyłączone, o ile 

wszelkie środki lub praktyki stosowane w odniesieniu do takich okrętów, modyfikacji lub 

cech nie są ukrytym działaniem podjętym na rzecz handlowego przemysłu stoczniowego 

niezgodnym z zasadami pomocy państwa. 

 

Sektor włókien syntetycznych  -  działalność obejmująca: 

− wytłaczanie / teksturowanie wszystkich rodzajów włókien i przędzy na bazie poliestru, 

poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego przeznaczenia, lub 

− polimeryzację (w tym polikondensację) w przypadku, gdy jest ona zintegrowana z 

wytłaczaniem pod względem zastosowanych urządzeń, lub 

− każdy dodatkowy proces związany ze zdolnością produkcyjną obecnej instalacji w 

zakresie wytłaczania / teksturowania przez przyszłego beneficjenta lub przez inną spółkę 
w grupie, do której on należy, i który, w danej konkretnej działalności gospodarczej, jest 

normalnie zintegrowany z taką zdolnością produkcyjną pod względem zastosowanych 

urządzeń. 
 

 

Informacje wymagane przy pomocy regionalnej 
Informacje w tej części Wniosku wstępnego wypełnia jedynie Wnioskodawca, który ubiega 

się o dofinansowanie w ramach pomocy regionalnej. 
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4. Czy projekt objęty wnioskiem jest nową inwestycją? 
Odpowiadając na pytanie czy przedsięwzięcie jest nową inwestycją, należy pamiętać, że 

zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia 

programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre 
inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.) za nową 
inwestycję uznaje się: 
1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: 

- tworzeniem nowego przedsiębiorstwa,  

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (za rozbudowę przedsiębiorstwa uznaje się 
zasadniczo zwiększenie zdolności produkcyjnych; rozbudowy nie stanowi natomiast samo 

powiększenie jego majątku o środki trwałe (tzn. nabycie środków trwałych nieprowadzące 

do zwiększenia zdolności produkcyjnych)),  

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych 

produktów lub  

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, 

lub 

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało 

zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki 

nabywane są przez niezależnego inwestora. 

Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności: 

a) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych; 

b) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. 
 

Zaznaczenie w tym punkcie odpowiedzi „tak” oznacza konieczność przedstawienia 

szczegółowego uzasadnienia do udzielonej odpowiedzi, tj. wskazania argumentów 

potwierdzających, że przedsięwzięcie spełnia przesłanki nowej inwestycji określone w 

powyższej definicji. W szczególności, należy podać, które z działań definicyjnych 

przedstawionych powyżej obejmuje realizowana inwestycja oraz skąd wynika taka 

kwalifikacja. Nie zostanie uznane za właściwe uzasadnienie stwierdzenie, iż inwestycja 

spełnia definicję nowej inwestycji określonej w ww. rozporządzeniu.  

 

 

5. Czy projekt jest uprawniony do pomocy regionalnej zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia 

programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre 

inwestycje w ochronie środowiska? 
Należy wykazać, że realizowana inwestycja ukierunkowana jest na któryś z celów 

wskazanych w § 1 ust. 1 rozporządzenia oraz że mieści się w katalogu inwestycji wskazanych 

w § 2 ust. 4 rozporządzenia (wskazać odpowiednie punkty). 

 
 

6. Czy inwestycja została rozpoczęta przed złożeniem wniosku? 
Wnioskodawca powinien w tym punkcie potwierdzić, że Wniosek wstępny składany jest 

przed rozpoczęciem inwestycji. Przy czym, przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć 
podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, 
w zależności od tego, która z tych czynności jest pierwsza. Za rozpoczęcie inwestycji nie 

uznaje się m.in. nabycia gruntu, wykonania projektów, wstępnych studiów wykonalności. W 

przypadku wyboru wykonawcy/dostawcy w przetargu, jego ogłoszenie i rozstrzygnięcie nie 

oznacza rozpoczęcia inwestycji (ale zawarcie umowy już tak). 
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7. Jeśli inwestycja nie została dotychczas rozpoczęta – czy Wnioskodawca oświadcza, że 

nie rozpoczął i nie rozpocznie inwestycji do dnia otrzymania potwierdzenia o 

zasadniczej kwalifikowalności przedsięwzięcia do pomocy regionalnej na nową 
inwestycję? 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach pomocy regionalnej winien 

pamiętać, że aby inwestycja kwalifikowała się do takiego dofinansowania, nie może ona 

zostać rozpoczęta przed otrzymaniem z NFOŚiGW potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.  

 
 

8. Czy wszystkie środki trwałe nabywane w ramach inwestycji będą nowe? 
Punkt ten wypełnia tylko Wnioskodawca będący dużym przedsiębiorcą. Potwierdza on, iż 
wśród kosztów kwalifikowanych nie znajdują się koszty poniesione na zakup środków 

trwałych niebędących nowymi. 

 

9. Czy wartości niematerialne i prawne spełniać będą warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 

7 lit. a-d ww. rozporządzenia? 
Należy wskazać, czy zakupywane wartości niematerialne i prawne (w formie: patentów, 

licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i 

zarządzania) spełniają następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim przez 

co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 

przez co najmniej trzy lata. 

W przypadku, gdy nie przewiduje się w ramach inwestycji zakupu wartości niematerialnych i 

prawnych, i znajduje to potwierdzenie w pkt. I. 8 Wniosku wstępnego (wiersz 1.6 tabeli) 

należy wpisać „nie dotyczy”. 
 

10. Czy najem albo dzierżawa aktywów innych niż grunty, budynki i budowle będzie 

mieć formę leasingu finansowego oraz będzie obejmować zobowiązanie do nabycia 

aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy? (wypełnia się wyłącznie w 

sytuacji najmu lub dzierżawy gruntów, budynków lub budowli) 
Jeżeli Wnioskodawca zamierza nabyć aktywa w drodze najmu lub dzierżawy (i tylko taki 

wypełnia przedmiotowy punkt), wówczas przepisy wymagają, aby nabycie to odbyło się w 

drodze leasingu finansowego i aby istniało zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą 
upływu okresu najmu/dzierżawy. Inna forma nabycia wyklucza kwalifikowalność danego 

aktywu. 

 

11. Czy najem albo dzierżawa gruntów, budynków i budowli będzie trwać przez okres 

co najmniej 5 lat w odniesieniu do dużych i 3 lata w odniesieniu do mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorców od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji? 

(wypełnia się wyłącznie w sytuacji najmu lub dzierżawy gruntów, budynków lub 

budowli) 
Jeżeli Wnioskodawca zamierza nabyć grunty, budowle i budynki w drodze najmu lub 

dzierżawy (i tylko taki wypełnia przedmiotowy punkt), wówczas przepisy wymagają, aby 

okres najmu/dzierżawy był nie krótszy niż 5 lat (w przypadku mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców – 3 lat). Krótszy okres wyklucza kwalifikowalność kosztów ponoszonych w 

powyższym zakresie. 
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12. Czy inwestycja jest częścią dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu § 4 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia 

mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)? 
Zgodnie z definicją zawartą w przywołanym przypisie, przez duży projekt inwestycyjny 

należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób 

ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 
przekraczają równowartość 50.000.000 euro. Bardziej szczegółowe informacje na temat 

kryteriów oceny, czy dany projekt jest dużym projektem inwestycyjnym, można znaleźć w 

Podręczniku „Pomoc publiczna w ochronie środowiska” dostępnym pod adresem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/podrecznik/ 

Jeżeli w niniejszym punkcie zaznaczono „tak” należ scharakteryzować zakres całego dużego 

projektu inwestycyjnego, wskazać jego koszty kwalifikowane oraz ewentualną pomoc 

publiczną uzyskaną/planowaną do jego sfinansowania. 

 

 

13. Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną 
Należy wpisać ostateczną wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, która 

winna uwzględniać wszelkie wyłączenia z kosztów kwalifikowanych oraz dyskontowanie 

(dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych). Wartość tych kosztów (wyliczona w 

wierszu 5 w kolumnie Razem, w Harmonogramie w punkcie 8 Wniosku wstępnego) stanowi 

podstawę dla wyliczenia dopuszczalnej wartości pomocy publicznej - regionalnej.  

 

 

Informacje wymagane przy pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska 
Informacje w tej części Wniosku wstępnego wypełnia jedynie Wnioskodawca, który ubiega 

się o dofinansowanie w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska. 

 

14. Należy wskazać właściwy rodzaj inwestycji przewidziany w § 2 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi 

redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517 z późn. zm.)  
Należy przywołać rodzaj inwestycji właściwy dla planowanego przedsięwzięcia spośród 

rodzajów inwestycji wymienionych w §2 rozporządzenia Ministra Środowiska. Należy 

jednocześnie pamiętać, iż program pomocowy (rozporządzenie) należy czytać łącznie z 

decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą dany program. W omawianym przypadku 

będzie to decyzja Komisji Europejskiej z dnia 5.07.2007 r. dotycząca pomocy państwa nr N 

10/2007 – POLSKA (link: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n010-

07.pdf) 

 

15. Czy przedsiębiorstwo korzysta z pomocy publicznej na restrukturyzację? 
Należy wskazać, czy Wnioskodawca będąc w okresie restrukturyzacji otrzymuje/będzie 

otrzymywał pomoc z przeznaczeniem na restrukturyzację przedsiębiorstwa. 

 

16. Cel inwestycji 
Należy zaznaczyć jeden z poniższych punktów 16.1 – 16.4. 

 

17. Czy poza efektami związanymi z ochroną środowiska inwestycja wiąże się z innymi, 

dodatkowymi efektami? 
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Należy wskazać, czy poza skutkami środowiskowymi inwestycja generuje także inne, 

dodatkowe efekty (np. zwiększenie zdolności produkcyjnych, wprowadzenie nowych 

produktów itp.). 

 

18. Inwestycja porównywalna 
W przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, koszty kwalifikujące się do 

objęcia pomocą muszą ograniczać się ściśle do nakładów inwestycyjnych koniecznych do 

realizacji celów ekologicznych przy uwzględnieniu dodatkowych ograniczeń w zakresie 

niedopuszczalności pomocy na dostosowanie do standardów (poza określonymi wyjątkami 

wskazanymi w Traktacie Akcesyjnym) oraz ograniczeń związanych z możliwością wsparcia 

inwestycji, która byłaby zrealizowana przy braku pomocy. Z tego względu konieczne jest 

zidentyfikowanie inwestycji porównywalnej, której wartość pomniejsza koszt kwalifikujący 

się do objęcia pomocą. 

Zasadniczo, jeżeli poza efektami związanymi z ochroną środowiska inwestycja wiąże się z 

innymi, dodatkowymi efektami (w punkcie 17 zaznaczono „tak”), wówczas koszt inwestycji 

porównywalnej to koszt inwestycji porównywalnej pod względem technicznym, tj. 

inwestycji, która zapewnia takie same efekty techniczne, ale nie prowadzi do zakładanej 

poprawy stopnia ochrony środowiska. 

Dodatkowo, jeśli w punkcie 16 zaznaczono podpunkt 16.3, inwestycja porównywalna musi 

uwzględniać koszt dostosowania do standardu ochrony środowiska Unii Europejskiej (koszt 

ten bowiem również nie jest kwalifikowany), także wówczas, gdy inwestycja wiąże się z 

celami wyłącznie środowiskowymi (w punkcie 17 zaznaczono „nie”). 

W przypadku braku standardów (zaznaczono podpunkt 16.4) i gdy inwestycja wiąże się z 

celami wyłącznie środowiskowymi (w punkcie 17 zaznaczono „nie”) – inwestycja 

porównywalna oznacza inwestycję, która zostałaby zrealizowana przez Wnioskodawcę, 
gdyby wnioskowana pomoc publiczna nie została udzielona. W przypadku, gdyby 

nieuzyskanie pomocy publicznej uniemożliwiało zrealizowanie jakiejkolwiek inwestycji, 

inwestycja porównywalna wynosiłaby 0zł. 

W punktach 18.1 - 18.3, w zależności od przypadku mającego zastosowanie przy danej 

inwestycji, należy przedstawić opis inwestycji porównywalnej oraz jej koszt (analogicznie jak 

w przypadku kosztów inwestycji realizowanej przez Wnioskodawcę, również koszty 

inwestycji porównywalnej podlegają dyskontowaniu). 

 

19. Korzyści planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego 

przedmiotem inwestycji  
Dla obliczenia dopuszczalnej intensywności pomocy należy również oszacować koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą pod kątem ewentualnych korzyści operacyjnych dla 

Wnioskodawcy powstających wskutek realizacji inwestycji. Mogą one przykładowo wynikać 
ze zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia kosztów składowania lub 

odbioru odpadów, mniejszego zużycia energii, wody lub surowców.  

Korzyści powstają po odjęciu dodatkowych kosztów operacyjnych powstających na skutek 

realizacji inwestycji (odzwierciedlonych w punkcie 19.2) od dodatkowych przychodów 

operacyjnych uzyskanych dzięki inwestycji (odzwierciedlonych w punkcie 19.6).  

Jeżeli dodatkowo w punkcie 18 wskazana została inwestycja porównywalna, wówczas 

korzyści wykazane w punkcie 19 powinny zostać przedstawione jako korzyści różnicowe. 

Korzyści różnicowe oblicza się przez odjęcie korzyści powstających wskutek realizacji 

inwestycji porównywalnej od korzyści wynikających z realizacji inwestycji objętej 

Wnioskiem wstępnym.  
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Jeżeli koszty operacyjne przewyższają przychody operacyjne, wówczas korzyści przedstawia 

się jako wartość ujemną. 
 

Pięcioletni okres, o którym mowa powyżej, obejmuje pięć pełnych lat, poczynając od dnia 

przekazania obiektu do użytkowania. W przypadku, gdy użytkowanie rozpoczyna się w 

trakcie roku kalendarzowego (a nie wraz z jego początkiem), korzyści te przypadają w 

kolejnych sześciu latach kalendarzowych, przy czym w pierwszym i w szóstym roku należy 

wpisać korzyści dotyczące odpowiednich kilku miesięcy. Korzyści należy wpisać do tabeli 

wraz ze wskazaniem, których lat dotyczą.  
Przykład: 

Jeśli użytkowanie obiektu rozpoczyna się wrześniu 2013 r., a miesięczne korzyści wynoszą 

20.000 zł, wówczas w poszczególnych latach należy wpisać następujące wartości: 

2013 r.   -     80.000 zł  (korzyści z 4 miesięcy eksploatacji; m-ce wrzesień - grudzień) 

2014 r.   -   240.000 zł  (korzyści z 12 miesięcy eksploatacji) 

2015 r.   -   240.000 zł  (korzyści z 12 miesięcy eksploatacji) 

2016 r.   -   240.000 zł  (korzyści z 12 miesięcy eksploatacji) 

2017 r.   -   240.000 zł  (korzyści z 12 miesięcy eksploatacji) 

2018 r.   -   160.000 zł  (korzyści z 8 miesięcy eksploatacji; m-ce styczeń - sierpień) 

 

 

Wyliczenie korzyści nie powinno uwzględniać podatku dochodowego, amortyzacji ani 

kosztów finansowych.  

Wartość korzyści dyskontuje się na dzień rozpoczęcia naboru wniosków z zastosowaniem 

stopy dyskonta równej stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską i publikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy (dla Wniosku 

wstępnego w ramach niniejszego konkursu – 5,91%). Dyskontowanie odbywa się w okresach 

rocznych, a pierwszym okresem podlegającym dyskontowaniu jest rok 2013.  

  

 

20. Efekt zachęty 

 
20.1 Czy spełniony został wymóg, aby w dniu złożenia wniosku inwestycja nie została 

rozpoczęta w rozumieniu § 4a ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 

2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na 

przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1517 z późn. zm.)? 

Zasadniczo, aby inwestycja kwalifikowała się do sfinansowania w ramach inwestycyjnej 

pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, nie może zostać rozpoczęta przed dniem 

złożenia Wniosku wstępnego, zgodnie § 4a ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

5 listopada 2007 r. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót 

budowlanych lub zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót 

budowlanych. 
 

20.2 Ponadto, w przypadku dużych przedsiębiorstw, musi zostać spełniony warunek 

określony w § 4a ust. 3 ww. rozporządzenia, tj. że inwestycja w przedstawionym we Wniosku 

wstępnym kształcie nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie była wsparta pomocą publiczną. 
Oznacza to, że Wnioskodawca winien wykazać, że inwestycja objęta wnioskiem nie jest 

wystarczająco rentowna, aby została podjęta bez pomocy publicznej. 



 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    Wniosek wstępny 

 
 

 19

Wnioskodawca winien również określić, jakie podjąłby działania, gdyby nie otrzymał 

pomocy publicznej. Jeżeli przy braku udziału pomocy publicznej zostałaby jednak 

zrealizowana jakaś inwestycja (np. w mniejszym zakresie, mniejszym kosztem), wówczas 

należałoby ją scharakteryzować, wskazać spodziewane efekty, okres jej realizacji oraz jej 

wartość. Inwestycja ma być wiarygodna i ekonomicznie uzasadniona. Jeżeli brak pomocy 

publicznej skutkowałby nie podjęciem przez Wnioskodawcę żadnej inwestycji, winien on 

uzasadnić ten sposób postępowania. 

Przedstawiona analiza powinna być oparta m.in. na potrzebach przedsiębiorstwa, jego 

strategii, sytuacji finansowej.  

 

W sytuacji, gdy Wnioskodawca realizuje inwestycję, której celem jest dostosowanie do 

standardów ochrony środowiska Unii Europejskiej w terminie przejściowym 

określonym w rozdziale 13 sekcji D pkt 2 Załącznika XII do Traktatu Akcesyjnego, 

wówczas powyższe warunki definiujące efekt zachęty nie mają zastosowania. W 

konsekwencji, Wnioskodawca taki nie wypełnia punktu 20. 

 

 

21. Wskazać, czy nabywane wartości niematerialne i prawne spełniać będą warunki 

określone w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 

listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej 

na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania 

paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517 z późn. zm.) (wypełnia wyłącznie przedsiębiorca, 

który w ramach inwestycji zakupuje wartości niematerialne i prawne, w przeciwnym 

wypadku należy wpisać „nie dotyczy”) 
Należy wskazać, czy ewentualnie zakupowane wartości niematerialne i prawne (w formie: 

patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu 

organizacji i zarządzania) będą łącznie spełniać następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji, 

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, i pozostaną w nim przez 

co najmniej pięć lat. 

W przypadku, gdy nie przewiduje się w ramach inwestycji zakupu wartości niematerialnych i 

prawnych, i znajduje to potwierdzenie w pkt. I. 8 wniosku (wiersz 1.6 tabeli) punkt 

pozostawia się niewypełniony.  

 

 

22. Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną na ochronę 
środowiska 

Należy wpisać ostateczną wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, która 

winna uwzględniać wszelkie wyłączenia z kosztów kwalifikowanych, (w postaci kosztów 

inwestycji porównywalnej i korzyści z pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem 

inwestycji) oraz dyskontowanie (dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych). Wartość 
tych kosztów stanowi podstawę dla wyliczenia dopuszczalnej wartości pomocy publicznej - 

horyzontalnej na ochronę środowiska.  


