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Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia  przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie
1
 

1.  Wykaz składanych dokumentów finansowych: 

1.1. Aktualne
2
 zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu 

z płatnością podatków i opłat (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez uprawnione osoby); 

1.2. Aktualne
2
 zaświadczenie właściwego urzędu marszałkowskiego i WIOŚ o 

wywiązywaniu się przez wnioskodawcę z obowiązku odpowiednio: z 

uiszczania opłat i ewentualnych kar zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

ochrony środowiska (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez uprawnione osoby), jeżeli dotyczy. 

1.3. Wymagane przez prawo lub umowę/statut uchwały organów spółki handlowej 

w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji,  

1.4. Wymagane przez prawo lub umowę/statut uchwały organów spółki handlowej 

w sprawie przyjęcia dofinansowania,  

1.5. Wymagane przez prawo lub umowę/statut uchwały organów spółki handlowej 

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,  

1.6. Wymagane przez prawo lub umowę/statut uchwały organów spółki handlowej 

w sprawie zawarcia umowy dofinansowania,  

 
2.  Wykaz składanych dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy

3
: 

2.1. Aktualna umowa (statut) spółki (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby) – o ile uległa zmianie od 

czasu złożenie wniosku o dofinansowanie; 

2.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 

2.3. Inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy. Składane w 

oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

uprawnione osoby (wymienić): …………………………..…………………. 
3.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, które pozwoli na zrealizowanie przedsięwzięcia i zachowanie trwałości. 
4.  Wykaz dokumentów potwierdzających pełne zbilansowanie źródeł finansowania 

wnioskowanego przedsięwzięcia (jeżeli nie zostały złożone wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie): 

4.1. W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł 

finansowania: 

4.1.1 Promesa
4
 udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub 

inne instytucje finansowe). Składana w oryginale; 

4.1.2 Wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/dotacji lub 

                                                 
1 W przypadku gdy mowa jest o kopii dokumentu należy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię 
poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem w sposób wskazany w regulaminie konkursu. w przypadku braku 

wskazania na kopię dokumentu należy przedłożyć jego oryginał. 
2 Wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem w NFOŚiGW 
3 Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny. 
4 Dla ważności promesy określa się minimalny zakres informacji świadczący o zobowiązaniu podmiotu wystawiającego promesę do 

udzielenie kredytu/pożyczki/dotacji po spełnieniu określonych w promesie warunków, tj.: nazwa instytucji wystawcy, nazwa beneficjenta 

promesy, kwota kredytu/pożyczki/dotacji objęta promesą, okres ważności promesy, informacja o pozytywnym wyniku oceny zdolności 

kredytowej beneficjenta promesy, nazwa i wartość projektu zgodna z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunki (jeżeli dotyczy) podpisania 

umowy oraz uruchomienia  kredytu/pożyczki/dotacji. 
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oświadczenie (wydane przez banki lub inne instytucje finansowe) o 

przyznaniu kredytu, pożyczki, dotacji z banków lub innych instytucji 

finansowych. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 

4.1.3 Inne dokumenty (wymienić): ......................................; 
4.2. W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych 

Wnioskodawcy: 

4.2.1 Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych; 

4.2.2 Uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich; 

4.2.3 Wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału, 

4.2.4 Umowy innych pożyczek; 

4.2.5 Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych 

środków własnych (wymienić):................; 
4.2.6 Inne dokumenty (wymienić): .....................; 

 

 

 

 

 


