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GWD Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy
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GWD http://www.gwd.nfosigw.gov.pl
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Dane wnioskodawcy - cd
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Państwowa jednostka budżetowa

Jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości

prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek

odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka

budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot

działalności, a podstawę jej gospodarki stanowi plan dochodów i wydatków (tzw. plan finansowy jednostki

budżetowej).

Państwowe jednostki budżetowe tworzą ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne

organy działające na podstawie odrębnych ustaw.

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U z 2019, poz. 869, z późn. zm.), tekst

jednolity art. 11-13.
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Opis projektu 
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Punkty 1-6 wspólne dla 
wszystkich projektów 

Opis projektu - cd
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Opis projektu – cd 
(Podprogram „Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna”)
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Opis projektu – cd 
(Podprogram „Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna”)

17



Opis projektu – cd 
(Podprogram „Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna”)
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Opis projektu – cd 
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Opis projektu – cd 

Podprogramy: 

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”

- „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”

↓
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Opis projektu - cd
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Projekty informacyjne i wspierające zarządzanie (Wszystkie podprogramy) 

Opis projektu -cd

↓
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Potencjał 
wnioskodawcy – cd 
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…
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Pomoc de minimis - cd
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Pomoc de minimis - cd
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Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis
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Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis
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→Rozdział 6.7 
Instrukcji GWD
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Składanie wniosków

→ Termin: od 22.04.2021 r. do 15.06.2021 r.

→ 1 przedsięwzięcie = 1 wniosek

→ Regulamin naboru wniosków

→ Instrukcja GWD

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-
life/inkubator-wnioskow-life-2021/
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