
Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu  
o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć  
w ramach programu priorytetowego  
Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie 

z reprezentacją Wnioskodawcy  z aktualną data (nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) 

1) STATUT  

 

II. OŚWIADCZENIA: 

1) Podpisane zgodnie z reprezentacją wypełnione oświadczenie o poniższej treści: 

Ja, niżej podpisany/a [IMIĘ I NAZWISKO] oświadczam, że wobec [NAZWA WNIOSKODAWCY] nie został złożony wniosek 

o ogłoszenie upadłości, [NAZWA WNIOSKODAWCY] nie  pozostaje w stanie likwidacji, [NAZWA WNIOSKODAWCY] nie 

podlega zarządowi komisarycznemu,[NAZWA WNIOSKODAWCY] nie zawiesił swojej działalności, wobec [NAZWA 

WNIOSKODAWCY] nie  zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, żaden z urzędujących członków organu 

zarządzającego [NAZWA WNIOSKODAWCY] nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, żaden z urzędujących członków organu zarządzającego 

[NAZWA WNIOSKODAWCY] nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wymienione w rozdziałach XXIX, XXXIV 

i XXXV ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie  [NAZWA WNIOSKODAWCY] zatrudnia na podstawie 

umowy o pracę co najmniej 1 osobę; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie [NAZWA WNIOSKODAWCY] 

zakończył pozytywnie realizację co najmniej dwóch projektów dofinansowanych ze środków publicznych o koszcie 

całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł każdy (w ciągu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku). 

2) Podpisane zgodnie z reprezentacją wypełnione oświadczenie o poniższej treści: 

a) W przypadku STOWARZYSZEŃ i ich ZWIĄZKÓW 

Ja, niżej podpisany/a [IMIĘ I NAZWISKO] oświadczam, że żadna jednostka samorządu terytorialnego, inna jednostka 

sektora finansów publicznych ani podmiot działający w celu osiągnięcia zysku nie jest członkiem ani założycielem 

[NAZWA WNIOSKODAWCY]. 

b) W przypadku FUNDACJI: 

Ja, niżej podpisany/a [IMIĘ I NAZWISKO] oświadczam, że podmiot działający w celu osiągnięcia zysku nie jest jedynym 

fundatorem [NAZWA WNIOSKODAWCY]. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI MERYTORYCZNE 
1) CV ekspertów merytorycznych z dziedziny objętej wnioskiem 
2) Oświadczenia ekspertów merytorycznych z dziedziny objętej wnioskiem: 

Ja, niżej podpisany/a [IMIE I NAZWISKO] oświadczam, że współpracowałem/am z [NAZWA WNIOSKODAWCY] przy 
realizacji przedsięwzięcia [NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA] realizowanego w terminie [MIESIĄC I ROK ROZPOCZĘCIA, 
MIESIĄC I ROK ZAKOŃCZENIA] w roli eksperta merytorycznego w następującym zakresie: [OPIS ZAKRESU 
WSPÓŁPRACY] 

3) CV członków zespołu realizacyjnego 
 

4) Dla KAŻDEJ INICJATYWY: Pozytywna opinia władz samorządowych co do zasadności i możliwości 
realizacji inicjatywy, podpisana zgodnie z reprezentacją, wystawiona przez władze szczebla gminnego 
lub powiatowego właściwe dla jednostek administracyjnych, na obszarze których będzie realizowana 
inicjatywa, zgodna ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, wystawiona nie wcześniej niż 



3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem z datą zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy). 

 

 
5) DLA KAŻDEJ INICJATYWY: Pisemna zgodą właściciela terenu lub obiektu albo podmiotu, który 

dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana 
inicjatywa, zgodna ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW  (kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem z datą zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy). 
 

6) DLA KAŻDEJ INICJATYWY: Umowa o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy, zgodna ze 
wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem z datą 
zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy). 
 

 

IV. POMOC PUBLICZNA (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) 

 

V. INNE 

Upoważnienie do podpisania wniosku, w przypadku jego podpisania przez osoby inne niż wynikające 

z dokumentów rejestrowych. 

 


