
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ciągłego dla programu wsparcie przedsięwzięć  
w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczednej gospodarki.  

Część 4) EWE – Efektywność Energetyczna w Przedsiębiorstwach 
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LISTA DOKUMENTÓW1
 

 

1. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku  o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie 
jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statutem wnioskodawcy). 

2. Oświadczenie o danych  osoby poświadczającej  kopie dokumentów (jeżeli   podpisująca 
osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statutem wnioskodawcy). 

3. Audyt energetyczny przedsięwzięcia sporządzony zgodnie z dokumentem pn. „Opracowanie zakresu 
oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i 
zasoboosczędnej gospodarki  Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” 
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru 
 

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogu formalnego w postaci wielkości 
przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku o dofinansowanie nie mniejszej niż 2 GWh/rok 

4. Uproszczony schemat technologiczny. 
 
 
 
 
 

5. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe poprzedzające rok złożenia wniosku. 
Wnioskodawcy, którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych, powinni przedstawić oświadczenie, 
że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań.   

6. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok 
złożenia wniosku (jeżeli sprawozdanie podlega badaniu biegłego). 

7. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego 
roku. 

8. Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku 
oraz  deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (dotyczy osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

9. Statut albo umowa spółki. 



 
 

 

 

9. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła 
finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł 
finansowania): 
a) promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe), 
b) umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych, 
c) wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia 

ze środków budżetu państwa), 
d) oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych  

(w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa), 
e) kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na 

rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), 
f) odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały organów 

stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku gdy źródłem 
finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki), 

g) umowy innych pożyczek, 
h) inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych 

(wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji 
przedsięwzięcia – jeżeli podjęto), 

i) inne dokumenty. 

10 Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla 
przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW” (dokument dostępny w 
treści pomocy kontekstowej w generatorze wniosków). Dane zawarte w Studium Wykonalności 
powinny być zgodne z danymi podanymi przez Wnioskodawcę we wniosku i innych załącznikach do 
wniosku. 

11.  Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami  
(w formacie *.xls) 



 
 

 

 

12. Załącznik dotyczący pomocy publicznej uwzględniający: 
1. POMOC DE MINIMIS 

•    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) 

 

2. POMOC HORYZONTALNA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
•    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 inną niż pomoc de minimis lub pomoc de  
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.). 
• Kalkulator kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną  
(jeśli dotyczy) 

3. INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA AKTEM PRAWA 

UNIJNEGO LUB KRAJOWEGO 

•   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 inną niż pomoc de minimis lub pomoc de  
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) 
•    Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego 
dofinansowanie ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub 
krajowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki wymagane należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 

 


