
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Część A  

 

 1

 

Instrukcja wypełniania Załącznika I  

(Część A) 

do Wniosku o dofinansowanie 

(opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) 

 

a. Informacje ogólne o projekcie 
 

Tytuł projektu 
Tytuł projektu musi być identyczny z tytułem podanym na stronie przewodniej i w poz. B.1.1 

Wniosku o dofinansowanie.  

 

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 
 

Wnioskodawca wskazuje jakiej wielkości jest przedsiębiorstwem poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej opcji w wierszu pierwszym tabeli. Należy zwrócić uwagę, iż Wnioskodawca 

należący do grupy dużych przedsiębiorstw wypełnia wyłącznie pierwszy wiersz tabeli, 

natomiast pozostałe przedsiębiorstwa wypełniają wszystkie wiersze. 
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 (samodzielne, partnerskie oraz powiązane) 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 

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. 
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Przykładowo, jeśli Wnioskodawca składa wniosek w styczniu 2014 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 2013, natomiast w drugiej kolumnie „W 

poprzednim roku obrotowym”, należy podać dane na koniec roku 2012. 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 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

- pomoc z innych źródeł (np. dotacja, pożyczka udzielona na warunkach preferencyjnych, np. 

z WFOŚiGW), 

- środki własne, (np. środki Wnioskodawcy, pożyczka właścicielska, kredyt bankowy). 
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Przy konstrukcji budżetu inwestycji, przedsiębiorca winien uwzględnić, iż ze środków EFRR może 

ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych.  

 

Jednocześnie, całkowita wartość pomocy publicznej (tj. suma wnioskowanej dotacji wraz z 

ewentualną inną pomocą ze środków publicznych - wyrażonych jako EDB) nie powinna 

powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w programie 

pomocy regionalnej. 

 

Dodatkowym warunkiem dopuszczalności pomocy regionalnej jest wymóg, by wartość 
dofinansowania ze środków publicznych (tj. suma wnioskowanej dotacji i pomocy z innych źródeł) 

nie przekraczała 75% kosztów kwalifikowanych do pomocy regionalnej. 

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca – na to samo przedsięwzięcie - otrzymał/ubiega się o pomoc z 

innych źródeł niż środki strukturalne (EFRR) w ramach działania 4.2 POIiŚ, powinien podać 
dodatkowe informacje dotyczące tej pomocy, zgodnie z podanym we Wniosku zakresem. 

Zakres ten obejmuje również wskazanie, jaka jest wartość uzyskanej/planowanej pomocy 

publicznej (EDB - ekwiwalent dotacji brutto) z innego źródła. 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.). W przypadku, gdy pomoc z innych źródeł została już udzielona, wartość EDB musiała 

zostać wyliczona przez organ udzielający pomocy, a więc Wnioskodawca może uzyskać tę 
informację u właściwego organu.  

 

b. Pomoc publiczna regionalna 
 

Uwaga! 
Obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu program pomocy regionalnej, tj. rozporządzenie Rady 

Ministrów 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.) przestaje obowiązywać z końcem 2013 r. Przewiduje się, że na okres od 1 

stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. uchwalone zostanie nowe rozporządzenie (zastępujące 

dotychczasowe) określające warunki udzielania pomocy regionalnej. Nie wprowadzi ono istotnych 

zmian w warunkach udzielania pomocy o tym przeznaczeniu.  

 

Natomiast od 1 lipca 2014 r. wejdą w życie przepisy, które modyfikują zasady udzielania pomocy 

regionalnej. Przepisy te obowiązywać będą dla przypadków, dla których umowa o dofinansowanie 

nie zostanie podpisana do dnia 30 czerwca 2014 r. Przepisy te będą znane na początku 2014 r.  

 

Odpowiadając na poniższe pytania należy kierować się przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej 

pomocy na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.). 

 

 

1. Czy projekt objęty wnioskiem jest nową inwestycją? 
Odpowiadając na pytanie czy przedsięwzięcie jest nową inwestycją, należy pamiętać, że zgodnie 

z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. 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 
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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 w punkcie 1 odpowiedzi „tak” oznacza konieczność przedstawienia, jaki rodzaj 

inwestycji będzie realizowany oraz uzasadnienia, 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. 

Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do rozbudowy przedsiębiorstwa uznaje się, iż obejmuje 

ono w szczególności zwiększenie zdolności produkcyjnych. Rozbudowy przedsiębiorstwa nie 

stanowi natomiast samo powiększenie jego majątku o środki trwałe (tzn. nabycie środków trwałych 

nieprowadzące do zwiększenia zdolności produkcyjnych). 

 

3. Czy spełniony został wymóg, aby w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycja nie 

została rozpoczęta w rozumieniu właściwego programu pomocy regionalnej?  
Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i otrzymaniem 

potwierdzenia o zasadniczej zgodności projektu z zasadami  pomocy publicznej.  

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 technicznych, 

wstępnych studiów wykonalności, itp. W przypadku wyboru wykonawcy/dostawcy urządzeń 

w przetargu, jego ogłoszenie i rozstrzygnięcie nie oznacza rozpoczęcia inwestycji (ale zawarcie 

umowy już tak). 

 

4. Koszty kwalifikowane do pomocy regionalnej  
Wypełniając ten punkt Wnioskodawca powinien odnieść się do kosztów, które wskazał we wniosku 

jako kwalifikowane. Jeżeli wyróżnione koszty nie występują w projekcie jako kwalifikowane, 

wówczas powinien wskazać „NIE DOTYCZY”. 

a) Kategoria „wartości niematerialne i prawne” 
Wnioskodawca powinien wskazać: 

- koszty wchodzące w zakres wartości niematerialnych i prawnych, bądź podać, że takie 

koszty nie występują; 
- jeśli koszty te występują należy - podać ich wartość;  
- i potwierdzić czy wartości niematerialne i prawne spełniać będą warunki określone w § 

5 ust. 1 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r., tj. że:  

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;  
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d) będą  stanowić  aktywa  przedsiębiorstwa,  które  otrzymało  pomoc  i  pozostaną  
w  nim przez  co  najmniej  pięć  lat,  a  w  przypadku  mikro-,  małego  i  

średniego  przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.  

Jeśli wartości niematerialne i prawne nie będą spełniać wymienionych warunków, to koszt 

ich  nabycia nie może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych. 

 

W przypadku dużych przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne mogą być 
uwzględnione jedynie w wysokości nieprzekraczającej 50% całości kosztów 

kwalifikowanych do pomocy regionalnej (§ 5 ust. 4 ww. rozporządzenia). 

b) Czy koszty, uznane przez Wnioskodawcę za kwalifikowane, spełniają pozostałe kryteria 
kwalifikowalności?  

Wnioskodawca powinien potwierdzić, że koszty wskazane przez niego jako kwalifikowane są 
faktycznie kwalifikowane do pomocy regionalnej zgodnie z informacją przedstawioną w pliku: 

http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/596/4/6/k_kw_rozp_rm_z_22.12

.2006.doc. Informacja ta - zawierająca omówienie kwalifikacji kosztów w ramach pomocy 

regionalnej - została sporządzona po konsultacji z Komisją Europejską.  

c) Najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli 
Koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli nie mogą zostać objęte pomocą 
regionalną na nową inwestycję, jeżeli nie zostanie zapewniony odpowiednio długi okres najmu 

lub dzierżawy. Wnioskodawca powinien więc wskazać czy najem lub dzierżawa będzie trwać: 
w przypadku dużych przedsiębiorstw przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu 

zakończenia inwestycji, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – co najmniej 

3 lat. Jeżeli zaznaczono „NIE”, należy wymienić, o jakie grunty, budynki lub budowle chodzi 

(wskazać odpowiednie pozycje w Harmonogramu Realizacji Projektu oraz określić 
ich wartość). 

d) Najem lub dzierżawa aktywów innych niż grunty, budynki i budowle 
W przypadku wystąpienia najmu lub dzierżawy aktywów innych niż grunty, budynki i 

budowle koszty, poniesione w ramach innej formy nabycia niż wskazanej w tym punkcie, nie 

mogą być uznane za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.  Wnioskodawca powinien 

więc wskazać, czy najem lub dzierżawa takich aktywów: 

- będzie miała formę leasingu finansowego;  

- będzie obejmować zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu lub 

dzierżawy.  

Jeżeli zaznaczono „NIE”, należy wymienić, o jakie aktywa chodzi (wskazać również 
odpowiednie pozycje Harmonogramu Realizacji Projektu) oraz określić ich wartość. 

e) Czy wszystkie nabywane środki trwałe będą nowe (dotyczy dużych przedsiębiorstw)? 
Zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy regionalnej, duży przedsiębiorca może 

kwalifikować nabycie środków trwałych wyłącznie w sytuacji, gdy środki te są nowe. W 

przypadku pozostałych przedsiębiorstw wskazane ograniczenie nie występuje. Wobec 

powyższego, jeżeli Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem 

powinien zaznaczyć „NIE DOTYCZY”, natomiast duże przedsiębiorstwo – TAK lub NIE. 

Jeżeli zaznaczono „NIE”, należy wymienić środki trwałe, które nie są nowe (wskazać również 
odpowiednie pozycje Harmonogramu Realizacji Projektu) oraz określić ich wartość. 

f) Wartość kosztów kwalifikowanych do pomocy regionalnej 
Należy wpisać ostateczną wartość kosztów kwalifikowanych do pomocy regionalnej, która 

winna uwzględniać wszelkie wyłączenia z kosztów kwalifikowanych wynikające z 
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„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ” i programu pomocy 

regionalnej (zasady kwalifikacji kosztów do pomocy regionalnej opisane zostały również w 

linku: kwalifikowane do pomocy regionalnej zgodnie z informacją przedstawioną w pliku: 

http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/596/4/6/k_kw_rozp_rm_z_22.12

.2006.doc.) 

g) Czy inwestycja jest częścią dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu 

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

mapy pomocy regionalnej? 
Zgodnie  z    definicją  zawartą  w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 

października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 

1402), 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. 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, należy scharakteryzować zakres całego 

dużego projektu inwestycyjnego, wskazać jego koszty oraz ewentualną pomoc publiczną 
uzyskaną/planowaną do jego sfinansowania. 


