
 

 

         Załącznik nr 1 

 

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. 

 

Dokumenty formalno-prawne 

 

1. Statut/ akt założycielski. 
2. Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 
oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt 
powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.). 

3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, 
w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż 
wynika to z dokumentów rejestrowych. 

4. Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do 
złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie 
w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na 
umocowanie osoby do podpisania umowy, inne niż KRS 
(jeżeli dotyczy). 

5. Zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcy terenu na którym planowana jest realizacja 
przedsięwzięcia na realizację zadań wchodzących w 
zakres przedsięwzięcia, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie posiada praw do gruntu/obiektu. 

Załączniki dla poszczególnych typów 
priorytetów: 

1. Monitoring obszarów parków narodowych wynikający z 
zapisów planów ochrony - wyciąg z obowiązującego 
planu ochrony obejmujący zakres wnioskowany do 
dofinansowania. 

2. Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych 
parków narodowych - dokument wskazujący niezbędne 
działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej parku 
narodowego (np.: sposoby postępowania na wypadek 
powstania pożaru, plan ochrony przeciwpożarowej 
parku narodowego, plan ochrony parku narodowego, 
decyzja powiatowego komendanta PSP, itp.). 

3. Wykupy, na cele ochrony przyrody, nieruchomości 
prywatnych na obszarze parku narodowego gdzie 
sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga 
szybkiego wykupu – potwierdzenie/uzasadnienie 
trudnej sytuacji życiowej właścicieli nieruchomości 
przez: gminę,  powiat lub ich jednostki organizacyjne.  

4. Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
objętych ochroną w formie pomnika historii lub 
będących w zarządzie parków narodowych: 
 wypis z rejestru zabytków, 
 projekt rewaloryzacji zatwierdzony przez 



konserwatora zabytków, 
 program edukacji ekologicznej dotyczący 

współczesnej misji zabytkowego parku w obszarze 
jego publicznego udostępniania (tematyka 
ekologiczna współdziałająca z przesłaniem 
historycznym, zabytkowym i kulturowym) 
uzasadniający ewentualne koszty prac i zakupów 
dotyczących ciągów komunikacyjnych oraz obiektów 
małej architektury zabytkowych parków i ogrodów – 
w tym związanych z prowadzoną edukacją 
przyrodniczą (jeżeli dotyczy). 

5. Hodowla zachowawcza lub rezerwatowa pierwotnych 
ras zwierząt: konika polskiego i konia huculskiego – 
wyciąg z dokumentu o charakterze programu lub planu, 
odnoszącego się do ochrony zasobów genetycznych 
danej rasy konia, w ramach hodowli objętej wnioskiem. 

6. Modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt i wsparcie 
ich działalności  -  kopia zezwolenia Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i 
prowadzenie  ośrodka (wskazującego zakres planowanej 
działalności ośrodka). 

Pomoc publiczna (pomoc de 
minimis)  
(w przypadku, gdy Wnioskodawca 
stwierdza, że wnioskowane 
dofinansowanie w całości lub w 
części będzie stanowić pomoc de 
minimis dla Wnioskodawcy) 

 

Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, 
z późn. zm.) (w przypadku pomocy de minimis poza 
sektorem rolnictwa i rybołówstwa) 
lub 
Informacje na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w 
sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. 
U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku pomocy de minimis w 
sektorze rolnictwa lub rybołówstwa). 

Dla wniosków inwestycyjnych 
(koszty inwestycyjne stanowią 
powyżej 50% kosztów 
przedsięwzięcia) składanych przez 
podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych 

1. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata 
poprzedzające rok złożenia wniosku.  

2. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania 
finansowego (jeżeli dotyczy).  

 

 


