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Instrukcja wypełniania Załącznika I  

(Część A) 

do Wniosku o dofinansowanie 

 

(opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) 

 

 
a. Informacje ogólne o projekcie 

 

 

Numer projektu nadany w systemie rejestracji wniosków w NFOŚiGW 
Należy podać numer projektu, wskazany przez Instytucję Wdrażającą w piśmie powiadamiającym 

o zgodności wnioskowanego dofinansowania z celem i zakresem Działania oraz przepisami 

o pomocy publicznej 

 

Tytuł projektu 
Tytuł projektu musi być identyczny z tytułem podanym we Wniosku wstępnym oraz na stronie 

przewodniej i w poz. B.1.1 Wniosku o dofinansowanie.  

 

Data otrzymania powiadomienia o zgodności z celem i zakresem Działania oraz przepisami 

o pomocy publicznej stwierdzonej na podstawie Wniosku wstępnego.  
Należy podać datę otrzymania pisma zawierającego powiadomienie o zgodności wnioskowanego 

dofinansowania z celem i zakresem Działania oraz przepisami o pomocy publicznej. Potwierdzenie 

takie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydaje Wnioskodawcy 

po przeanalizowaniu informacji przedłożonych we Wniosku wstępnym.  

 

Czy rozpoczęto realizację projektu? 
Inwestycja nie może zostać rozpoczęta: 

− w przypadku pomocy horyzontalnej – przed złożeniem wniosku wstępnego, 

− w przypadku pomocy regionalnej – przed złożeniem wniosku wstępnego i otrzymaniem 

powiadomienia o zgodności z celem i zakresem Działania oraz przepisami o pomocy 

publicznej.  

Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego 

zobowiązania do zamówienia urządzeń (lub robót budowlanych - w przypadku pomocy 

horyzontalnej), 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). 

 

Jeśli tak – proszę podać datę rozpoczęcia robót lub zawarcia umowy z dostawcą/wykonawcą: 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzedzające pytanie, należy wskazać właściwą datę. 
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Czy wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia objętego zakresem niniejszego wniosku był 

już składany w poprzednich rundach aplikacyjnych ogłaszanych w ramach IV priorytetu 

PO IiŚ? 
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „TAK” lub „NIE”. 

 

Właściwy program pomocy publicznej 
Należy wskazać, który program pomocowy (rozporządzenie) będzie miał zastosowanie 

w odniesieniu do inwestycji, o której dofinansowanie występuje Wnioskodawca. 

 

I. Informacje o korzystaniu ze środków publicznych z NFOŚiGW  

 

II. Informacja na temat zarządzania zasobami środowiska  

 
Należy odpowiedzieć na poszczególne pytania, zaznaczając właściwą odpowiedź „TAK”, „NIE” 

.Każdą odpowiedź pozytywną należy udokumentować, załączając kopie odpowiednich 

dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania: 

- certyfikat ISO 14001 wraz z zakresem akredytacji jednostki certyfikującej 

- certyfikat EMAS wraz z informacją o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/krajowym 

 

 

III. Informacje na temat wielkości 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 (niezależne, partnerskie oraz powiązane) 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 z nim związanych. 

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 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 
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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 zamknięty 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 

zamkniętego 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/ 

 

IV. Źródła finansowania i całkowity koszt przedsięwzięcia 

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
 

Koszt całkowity obejmuje koszty zarówno kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.  

 

Źródła finansowania 

 
Należy określić źródła finansowania z podziałem na: 

- pomoc wnioskowaną ze środków ERDF, 

- pomoc z innych źródeł, 

- środki własne. 

Wielkość dofinansowania winna być wyrażona jako wartość nominalna oraz jako EDB (ekwiwalent 

dotacji brutto, tj. wartość otrzymanej 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 
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pomocy. Dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych (a pierwszym okresem podlegającym 

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 (od dnia 01.01.2012 r. stopa dyskonta wynosi 

5,91%). 

 

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

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

z podanym we Wniosku zakresem. 

 

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 wyrażona jako EDB) nie powinna powodować przekroczenia poziomu 

dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwym programie pomocowym 

(rozporządzeniu). 

 

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

w tym 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).  

 

 

 

 
b. Pomoc publiczna 

 

 

V. Informacja na temat sytuacji ekonomicznej  
 

Czy przedsiębiorca 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. 

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

za zagrożone w następujących okolicznościach: 

a) w przypadku spółki, w której odpowiedzialność wspólników za długi spółki jest ograniczona 

(dotyczy w szczególności spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki 
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komandytowo-akcyjnej), 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 (dotyczy w szczególności spółki jawnej i spółki komandytowej), 

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 żadna z sytuacji wymienionych w lit. a) – c) nie zachodzi, przedsiębiorstwo i tak może 

zostać uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 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.  

 

VI. Informacje podawane w przypadku ubiegania się o pomoc regionalną 
Informacje w tej części wniosku wstępnego wypełnia jedynie wnioskodawca, który ubiega się 
o dofinansowanie w ramach pomocy regionalnej. 

 

1. 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: 

- utworzeniem 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 natomiast w szczególności: 

a) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych; 

b) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. 
 

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, proszę wskazać, o jaką inwestycję chodzi 
Zaznaczenie punkcie 1 odpowiedzi „tak” oznacza konieczność przedstawienia, jaki rodzaj 

inwestycji będzie realizowany oraz uzasadnić, iż planowana inwestycja kwalifikuje się jako 

wskazany rodzaj. Należy wskazać argumenty potwierdzające, że przedsięwzięcie spełnia przesłanki 

nowej inwestycji określone w definicji. Nie zostanie uznane za wystarczające stwierdzenie, 

iż inwestycja spełnia definicję nowej inwestycji określonej w ww. rozporządzeniu. 
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3. Jeżeli zakres inwestycji uległ zmianie w stosunku do zakresu opisanego we Wniosku 

wstępnym lub nastąpiły zmiany w zakresie punktów 5-12 Części II Wniosku wstępnego 
(Pomoc publiczna), wymaga się wówczas przedstawienia szczegółowego opisu zmian.  

W przypadku modyfikacji inwestycji, należy opisać zmiany wraz z odniesieniem się do punktów 5-

12 Wniosku wstępnego. Jeżeli natomiast przedsięwzięcie nie uległo modyfikacji, a zmiany 

nastąpiły w zakresie wyjaśnień odnoszących się do punktów 5-12 Wniosku wstępnego, należy 

wskazać te zmiany. 

 

 

4. 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 wynikające z „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ” i programu pomocowego w zakresie 

regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (zasady kwalifikacji 

kosztów do pomocy regionalnej opisane zostały również na stronie: 

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

k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.doc) oraz dyskontowanie (na dzień składania Wniosku). Wartość 
tych kosztów stanowi podstawę dla wyliczenia dopuszczalnej wartości pomocy publicznej - 

regionalnej.  

 

 

VII. 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 

 

1. Czy przedsiębiorca korzysta z pomocy publicznej na restrukturyzację? 
Należy wskazać, czy przedsiębiorca będąc w okresie restrukturyzacji otrzymuje pomoc 

z przeznaczeniem na restrukturyzację przedsiębiorstwa. 

 

2. Jeżeli zakres lub okres realizacji inwestycji uległ modyfikacji w stosunku 

do zakresu/okresu opisanego we Wniosku wstępnym lub nastąpiły inne zmiany mające 

wpływ na punkty a-e, należy wypełnić wiersze poniżej  
Punkty a-e wypełnia się, o ile przedsięwzięcie, o którym była mowa we Wniosku wstępnym, uległo 

modyfikacji (zakres lub okres realizacji), bądź nastąpiły inne zmiany odnoszące się do zakresu 

punktów a-e. Informacje zawarte w tym punkcie stanowią uaktualnienie informacji podanych 

we Wniosku wstępnym. 

 

a) Cel inwestycji 
Należy zaznaczyć jeden z poniższych punktów a.1 – a.4. 

 

b) Czy poza efektami związanymi z ochroną środowiska inwestycja wiąże się z innymi, 

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

efekty (np. zwiększenie zdolności produkcyjnych, wprowadzenie nowych produktów itp.) oraz 

opisać te efekty (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak”). 

 

c) Inwestycja porównywalna 
W przypadku pomocy horyzontalnej, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać 
się ściśle do nakładów inwestycyjnych koniecznych do realizacji celów ekologicznych przy 

uwzględnieniu dodatkowych ograniczeń w zakresie dopuszczalności pomocy na dostosowanie 
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do standardów oraz ograniczeń związanych z możliwością wsparcia inwestycji, która byłaby 

zrealizowana przy braku pomocy. 

Jeżeli w punkcie b zaznaczono „nie” oraz w punkcie a zaznaczono podpunkt a.1 lub a.2., wówczas 

nie występuje inwestycja porównywalna. W takim przypadku w punkcie c.1 należy wpisać „0 zł”. 

Jeżeli poza efektami związanymi z ochroną środowiska inwestycja wiąże się z innymi, 

dodatkowymi efektami (w punkcie b zaznaczono „tak”), wówczas koszt inwestycji, której dotyczy 

Wniosek, musi zostać pomniejszony o koszt inwestycji porównywalnej, tj. inwestycji, która 

zapewnia takie same efekty techniczne, ale nie prowadzi do zakładanej poprawy stopnia ochrony 

środowiska. 

Ponadto, jeśli w punkcie a zaznaczono podpunkt a.3, inwestycja porównywalna musi uwzględniać 
koszt dostosowania do standardów (koszt ten nie jest kwalifikowany), także wówczas, gdy 

inwestycja wiąże się z celami wyłącznie środowiskowymi (w punkcie b zaznaczono „nie”). 

W przypadku braku standardów (zaznaczono podpunkt a.4) i gdy inwestycja wiąże się z celami 

wyłącznie środowiskowymi (w punkcie b zaznaczono „nie”) – inwestycja porównywalna oznacza 

inwestycję, która zostałaby zrealizowana przez Wnioskodawcę, gdyby wnioskowana pomoc 

publiczna nie została udzielona. 

W punkcie c, w zależności od przypadku, należy przedstawić opis odpowiedniej inwestycji 

porównywalnej oraz jej koszt. 

 

d) Korzyści planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego 

przedmiotem inwestycji  
Wyliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą musi uwzględniać korzyści dla 

Wnioskodawcy powstających wskutek realizacji inwestycji. Koszty inwestycji pomniejsza się 
mianowicie o zdyskontowane, planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu 

będącego przedmiotem inwestycji:  

- dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych,  

- oszczędności w ponoszonych kosztach,  

- dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej. 

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) 

 

Korzyści to korzyści netto (dodatkowe przychody pomniejszone o dodatkowe koszty 

eksploatacyjne) związane ze wzrostem zdolności produkcyjnych lub usługowych, powstaniem 

dodatkowej produkcji pomocniczej oraz oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Te ostatnie 

mogą przykładowo wynikać ze zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia 

kosztów składowania lub odbioru odpadów, a także mniejszego zużycia energii, wody lub 
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surowców. W przypadku, gdy użytkowanie obiektu wiązać się będzie ze zwiększeniem kosztów 

eksploatacyjnych, należy uwzględnić to w obliczeniach (jako ujemne oszczędności).  

Jeżeli w punkcie c wskazana została inwestycja porównywalna, wówczas korzyści wykazane 

w punkcie d powinny zostać przedstawione jako korzyści różnicowe. Korzyści różnicowe należy 

obliczyć przez odjęcie korzyści powstających wskutek realizacji inwestycji porównywalnej 

od korzyści wynikających z realizacji inwestycji objętej wnioskiem. 

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 (od dnia 01.01.2012 r. stopa 

dyskonta wynosi 5,91%). Dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych, a pierwszym okresem 

podlegającym dyskontowaniu jest rok 2013.  

 

 
 

e) 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. 
Należy mianowicie 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: 

nabycie wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie 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. 
 

 

3. 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, inwestycję porównywalną, korzyści 

z pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji oraz dyskontowanie (kosztów 

i korzyści - na dzień składania Wniosku). Wartość tych kosztów stanowi podstawę dla wyliczenia 

dopuszczalnej wartości pomocy publicznej - horyzontalnej na ochronę środowiska.  

 

4. Efekt zachęty 
Punkt ten wypełnia tylko duży przedsiębiorca. Nie wypełnia przedmiotowego punktu 

Wnioskodawca, jeżeli celem jego inwestycji jest dostosowanie do standardów ochrony środowiska 

Unii Europejskiej w terminie przejściowym określonym w rozdziale 13 sekcji D pkt 2 Załącznika 

XII do Traktatu Akcesyjnego. 

 

Zgodnie z § 4a ust. 3 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.) 

w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomoc 

(z wyjątkiem pomocy na dostosowanie do standardów ochrony środowiska Unii Europejskiej 

w terminie przejściowym) może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wniosku 
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o udzielenie pomocy wynika, że inwestycja (w zakładanym kształcie) bez pomocy nie byłaby 

realizowana, a w szczególności, że: 

 1) inwestycja referencyjna (bez pomocy) jest wiarygodna i stanowi ekonomicznie racjonalną 
alternatywę dla inwestycji; 

 2) inwestycja nie jest wystarczająco rentowna, aby przedsiębiorca podjął się jej realizacji bez 

pomocy. 

Wnioskodawca winien zatem wykazać, że inwestycja objęta wnioskiem nie jest wystarczająco 

rentowna, aby została podjęta bez pomocy publicznej. 

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, 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.  

Winna być również spójna z informacjami zawartymi w pozostałych dokumentach złożonych wraz 

z wnioskiem właściwym. 


