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Spis Załączników wymaganych do Wniosku 
 
 

 

Do Wniosku należy obowiązkowo dołączyć (i ująć w Spisie załączników): 
 

1. Dokumenty dotyczące Beneficjentów korzystających z pomocy (dostarczają zarówno 

podmioty prywatne jak inne podmioty, a także Jednostki Samorządu Terytorialnego, które 

występują w imieniu Beneficjentów końcowych- pszczelarzy): 

 

- Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisie do rejestru podmiotów  

prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym 

numerem weterynaryjnym. 

 

- Oświadczenie o ilości uli z rodzinami pszczelimi- wymagane jest posiadanie minimum 5 uli i 

nie więcej niż 80 uli z rodzinami pszczelimi (załącznik: „Oświadczenie o ilości uli z rodzinami 

pszczelimi” według wzoru dołączonego do naboru- Zał. nr 6 do Wniosku). 

- Oświadczenie o zastosowaniu aktualnie obowiązujących norm dla nasadzeń - dotyczy 

przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o dofinansowanie nasadzeń zgodnie z §7 ust. 4 

Regulaminu (wg. wzoru dołączonego do naboru- Zał. nr 8 do Wniosku). 

- W przypadku podmiotów (Beneficjentów i/lub Beneficjentów końcowych), dla których 

wsparcie będzie pomocą publiczną, należy załączyć wypełniony:  

a. Formularz dotyczący pomocy publicznej (Załącznik PP-3),  

b. Formularz informacji przedstawiany przez Wnioskodawcę przy ubieganiu się  

o pomoc de minimis.  

Opis załącznika pomocy publicznej znajduje się na końcu Instrukcji.  
 
Wzory druków dotyczących pomocy publicznej stanowią Zał. nr 3 do Wniosku. 
 
- Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcy – w przypadku, gdy występuje 
(korelacja z punktem 9 we Wniosku: „Beneficjenci końcowi”)- na wzorze dołączonym do 
naboru (Zał. nr 4 do Wniosku). 
 
- Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania podmiotu – w przypadku 
prowadzenia innej działalności niż na wnioskowanym przedsięwzięciu (czyli w przypadku 
odpowiedzi TAK w punkcie 8.1 we Wniosku). Oświadczenie wypełnia się wg wzoru 
dołączonego do naboru ( Zał. nr 5 do Wniosku).  
 
- Oświadczenie o nie wystąpieniu podwójnego finasowania (Regulamin § 3 ust.15)- dotyczy 
przypadku, gdy Wnioskodawca występował w 2017 roku do Funduszu o dofinansowanie 
przedsięwzięć  związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa 
Wielkopolskiego i otrzymał dotacje na dwa lata: 2017 i 2018 rok. Wówczas Wnioskodawca 
musi złożyć Oświadczenie w formie załącznika do Wniosku, w którym potwierdzi, że złożony 
wniosek na 2018 r. dotyczy innych działań niż wyszczególnione we wniosku złożonym  
w naborze na 2017r. i że nie wystąpi podwójne finansowanie prac realizowanych w 2018 r. 
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Wskazane Oświadczenie nie wyłącza możliwości zbadania przez Fundusz prawdziwości tego 
Oświadczenia, w tym w szczególności zbadania zaistnienia faktu podwójnego finansowania. 
Oświadczenie wypełnia się na wzorze do naboru- Zał. nr 7 do Wniosku.  
 
- Inne załączniki (np. wyjaśnienia do punktu 18 Wniosku) jeśli konieczność ich dołączenia 
wynika z treści zawartych we Wniosku i/lub informacji w dalszej części tej Instrukcji. 
 

2. Podmiot prywatny dodatkowo do Wniosku dołącza: 

 

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wraz z listą rodzajów działalności  

zgłaszanych do rejestru REGON; 

 

- Dokument potwierdzający posiadanie podmiotowości prawnej i prowadzenie działalności 

gospodarczej- obejmującej działalność pszczelarską- potwierdzone dokumentem 

rejestrowym: 

 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego- KRS  

lub  

 wpis  do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej- CEIDG  

lub 

 wypis z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (dotyczy 

osób prowadzących gospodarstwo rolne). 

  

- Dokument wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych  

w imieniu Wnioskodawcy (jeśli nie wynika to z dokumentu potwierdzającego posiadanie 

podmiotowości prawnej). 

 

3. Jednostki Samorządu Terytorialnego zobowiązane są dodatkowo dostarczyć dokumenty 

uprawniające do reprezentacji Wnioskodawcy: 

- powołanie Wójta, Burmistrza, Prezydenta, 

- lub uchwała o wyborze Członków  Zarządu Powiatu, 

- lub uchwała o wyborze członków Zarządu Województwa. 

 

4.  Państwowe uczelnie wyższe dodatkowo dołączają: 

 - powołanie Rektora. 

 

5.  Stowarzyszenia i Fundacje dołączają do Wniosku jeszcze: 

 - KRS, 

 - Statut. 

 

7. Inne podmioty dołączają jako załącznik do Wniosku dodatkowo: 

- dokumenty rejestrowe (KRS) i/lub dokumenty, z których wynika upoważnienie do 

reprezentacji . 

 


