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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie 

  

I. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZAKRESIE FINANSOWYM 
 

 

 

 

Nazwa dokumentu 

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

(jeżeli dotyczy*)   

2. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 

trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku jeżeli sprawozdanie finansowe podlega 

obowiązkowi badania przez biegłego. (jeżeli dotyczy*) 

3. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres 

sprawozdawczy bieżącego roku. (jeżeli dotyczy*) 

4. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej (jeżeli dotyczy*) 

* dokumenty składane w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności tj. dokumenty wymienione w 

punkcie 1-3 obowiązują spółki; dokument wymieniony w pkt 4. obowiązuje jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki). 

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

II. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ 
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.) 

2. 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.) 

lub  

Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 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 
wnioskowania o pomoc zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi 
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym) 

 Załącznik, w którym Wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego 

dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub 

krajowego 
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 W przypadku gdy dofinansowanie stanowi element rekompensaty za świadczenie 

usług publicznych: - akt powierzenia; - model finansowy wykazujący, iż w wyniku 

otrzymania dofinansowania łączna rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej 

wielkości, zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania 

art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w 

formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym. 

 

W przypadku, gdy któryś z powyższych dokumentów nie dotyczy realizacji wnioskowanego 

przedsięwzięcia w miejsce wymaganego dokumentu załączyć stosowne oświadczenie wraz  

z uzasadnieniem. 

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


