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 Wniosek należy wypełnić w języku polskim, komputerowo. 

 Wniosek należy wydrukować w formacie A4 i dostarczyć do Sekretariatu Biura Funduszu w 

Poznaniu. 

 Należy wypełnić wszystkie pola we Wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy (o ile 

inny sposób nie został  wskazany  w formularzu Wniosku) muszą zawierać adnotację „nie 

dotyczy”. 

 Wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę musi być opatrzony podpisem osoby 

upoważnionej1.  

 W przypadku braku pieczątki imiennej Wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i 

nazwiskiem. 

 Poprawek (korekt) w złożonym Wniosku Wnioskodawca dokonuje na podstawie otrzymanych 

od Funduszu uwag. 

 

Wypełnianie Wniosku  

 

Ad. 1. Nazwa przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia powinna być jednozdaniowa i rzeczowa, określająca charakter 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem Wniosku i jego lokalizację (jeśli to możliwe). Nazwa powinna 

zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami. 

 

Ad. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Lokalizację przedsięwzięcia należy podać zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym.  

W polu „Ulica” – należy wpisać nazwę ulicy na której będzie realizowane przedsięwzięcie (jeśli 

dotyczy). Jeżeli pole nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

Ad. 3. Dane adresowe Wnioskodawcy: 

W danych adresowych Wnioskodawcy należy podać pełną nazwę podmiotu będącego Wnioskodawcą 

oraz dokładne dane adresowe i teleadresowe siedziby Wnioskodawcy. 

Nr telefonu i faksu należy wpisać bez „0” na początku. 

W pozycji NIP cyfry należy wpisać bez kresek. 

W pozycji numer faksu jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”. 

W polu przeznaczonym na numer PKD należy wpisać jeden numer odpowiadający głównemu 

rodzajowi działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) (Dz. U. Nr.251, 

poz. 1885, z późn. zm.). 

 

Ad. 4. Osoba wyznaczona do roboczych kontaktów w sprawie wniosku 

W tym punkcie należy podać dane osoby, która z ramienia Wnioskodawcy będzie zajmować się 

prowadzeniem przedsięwzięcia i będzie w stanie udzielać bezpośrednich odpowiedzi na zapytania 

dotyczące Wniosku.  

W pozycji numer faksu jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”. 

                                                 
1 Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazana w statucie/KRS/dokumencie rejestrowym lub innym równoważnym 
dokumencie/stosownym upoważnieniu podpisanym przez osobę wskazaną w statucie/KRS/dokumencie rejestrowym lub innym 
równoważnym dokumencie poświadczonym notarialnie. 
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Ad.5. Forma prawna Wnioskodawcy  

Należy wpisać  formę prawną Wnioskodawcy zgodnie z  załącznikiem Forma prawna Wnioskodawcy. 

Wypełniając kolejną pozycję: „podać pełną nazwę rejestru i nr wpisu” należy wpisać nr rejestru lub 

numer wpisu (np. Krajowy Rejestr Sądowy  Nr… , Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej itp.) lub w innym przypadku „nie dotyczy”. 

 

Ad.6. Udział kapitału publicznego 

Jeśli Wnioskodawcą jest spółka z udziałem kapitału publicznego, należy podać kapitał zakładowy 

spółki oraz procentowy udział kapitału publicznego w kapitale zakładowym spółki (procentowy udział 

wpisuje się bez znaku %). W przypadku braku kapitału publicznego w udziałach, należy wpisać „nie 

dotyczy”. 

 

Ad. 7 Działalność gospodarcza  

Niewłaściwą odpowiedź należy skreślić.  

 

Ad. 8. Dofinansowanie z WFOŚiGW do wnioskowanego przedsięwzięcia stanowi/nie stanowi 

pomoc/y publiczną/nej 

Niewłaściwą odpowiedź należy skreślić.  

Najważniejsze akty prawa wspólnotowego z zakresu pomocy publicznej znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl 

 

Ad. 9. Wielkość przedsiębiorstwa 

W odpowiednim polu należy wpisać „x”. 

Jednostki Samorządu Terytorialnego pozostawiają pola puste. 

 

Ad.10. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia - inwestycji (dotyczy robót budowlanych) 

Należy uwzględnić tylko zakres objęty zamówieniem, na który wnioskowana jest pomoc. 

Za rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć rozpoczęcie zakresu rzeczowego (robót). Do 

rozpoczęcia przedsięwzięcia nie zalicza się prac związanych z przygotowaniem dokumentacji. W 

przypadku robót budowlanych uwzględnić tylko zakres objęty zamówieniem, na który wnioskowana 

jest pomoc. 

Za zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakończenie zakresu rzeczowego (robót). 

Datę należy wpisać w formacie miesiąc-rok.  

 

Ad.11. Informacja na temat kwalifikowalności podatku VAT    

Należy zaznaczyć, czy podmiot ten ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT czy też nie. 

 

Ad.12. Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia   

Podatek VAT może stanowić koszt przedsięwzięcia tylko dla podmiotów, które nie mają prawnej 

możliwości odliczenia podatku VAT.  

W odpowiednich pozycjach tabeli należy podać szacunkową wartość wydatków planowanych  

w związku z realizacją przedsięwzięcia w poszczególnych latach (od 2018-2022).  

http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/uploaddocs/zalacznik_wniosek_promesa.pdf
http://www.uokik.gov.pl/
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W przypadku kiedy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT, to skreśla w tytule 

w punkcie 12 tekst „BRUTTO”. Jeżeli nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, to skreśla 

„NETTO”. 

 

Ad. 13. Etap przygotowania do uzyskania środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

Należy podać nazwę programu, datę złożenia wniosku – uzyskania promesy oraz inne dodatkowe 

informacje. Należy wykorzystać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.  

 

Ad. 14. Krótki opis  techniczny przedsięwzięcia 

Należy przedstawić zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego wnioskiem, podając charakterystykę  

i opis przedsięwzięcia. Należy posłużyć się maksymalnie 1500 znakami. 

 

Ad. 15. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia  

Należy opisać słownie efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia będący przedmiotem wniosku 

(maksymalnie 1500 znaków ze spacjami).  

 

Ad.16. Zgodność z Listą przedsięwzięć priorytetowych na rok 2018 

Należy podać numer z Listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu.  

Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu znajduje się na stronie internetowej: 

www.wfosgw.poznan.pl  

 

Ad.17. Wiarygodność zawartych we wniosku danych Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

Lewe pole należy opatrzyć pieczątką firmową. W prawym polu osoby reprezentujące Wnioskodawcę 

muszą się podpisać oraz podbić pieczątki imienne. W przypadku braku pieczątki imiennej Wniosek 

powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. 

W polach poniżej należy wpisać miejscowość oraz datę (w formacie dzień-miesiąc-rok). 

 

Wnioskodawca powinien dołożyć należytej staranności w zakresie zgodności zapisów przedłożonej 

dokumentacji Wniosku z przepisami prawa i dobrej praktyki w zakresie ochrony środowiska, w tym  

w szczególności zwrócenia uwagi na swoje prawa i obowiązki wynikające z przedstawionych 

dokumentów. 

 

 

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/

