
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 
Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej/ 
generatora. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie  
(literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – opieczętowane i podpisane przez osoby 
upoważnione. 
 

1. Formularze załączników dostępne Systemie Wniosków: 
 

1.1. Załączniki ogólne: 
 

1.1.1. Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 
1.1.2. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadania. 
1.1.3. Oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy/ dostawcy. 
1.1.4. Wniosek o udzielenie pisemnej promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia. 
1.1.5. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym. 
 
 

1.2. Załączniki dotyczące pomocy publicznej: 
 

1.2.1. Oświadczenie Wnioskodawcy określające wysokość i formę otrzymanej pomocy publicznej. 
1.2.2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Stosuje się 

do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

1.2.3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie. 

1.2.4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. 

1.2.5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. 

 
 
 
 



 
 
 

 

2. Inne dokumenty/ zaświadczenia: 
 
2.1. Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z opłat za korzystanie  

ze środowiska. 
2.2. Zaświadczenie z Banku prowadzącego podstawowy rachunek bankowy Wnioskodawcy 

zawierający nr konta oraz opinię o jego prowadzeniu. 
2.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości. 
2.4. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek. 
2.5. Uchwała Organu stanowiącego Jednostki Samorządu Terytorialnego o zaciągnięciu pożyczki. 
2.6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki. 
2.7. Dokumenty statutowe Wnioskodawcy. 
2.8. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy. 
2.9. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane przez prawo. 
2.10. Dokumentacja projektowa. 
2.11. Dokumenty niezbędne do oceny dopuszczalności zabezpieczeń. 
2.12. Inne (podać jakie). 

 
 

 


