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Załączniki należy wypełnić wyłącznie komputerowo (w tym data i skreślenia) w języku polskim.  
 
Każdy załącznik musi być podpisany przez osobę/ osoby upoważnioną/ upoważnione oraz 
opieczętowane pieczątką firmową/ organu oraz pieczątka imienną. W przypadku braku pieczątki 
imiennej załączniki powinny być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. 
  
Każdy załącznik należy sporządzić z aktualną datą. W razie konieczności kopię należy potwierdzić „za 
zgodność z oryginałem”.  

 
 

Załączniki wymagane do Wniosku 

 

I. Dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji Wnioskodawcy oraz dokumenty 
rejestrowe lub akty prawne regulujące zadania, strukturę organizacyjną  
i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.  
 
 

1. W przypadku JST i ich związków: zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta, Burmistrza, 
Prezydenta lub uchwałę o wyborze Członków Zarządu Powiatu lub uchwałę  
o wyborze Członków Zarządu Województwa lub uchwałę o wyborze Członków Zarządu Związku 
lub upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek; 
 

2. W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, należy załączyć dokument wskazujący osobę 
uprawnioną do reprezentacji (powołanie) oraz akt prawny regulujący zadania, strukturę 
organizacyjną i sposób działania podmiotu (statut); 
 

3. W przypadku podmiotów nie będących JST, należy załączyć kopię odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej (np.: KRS, CEIDG) oraz dokument 
wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Jednostki (jeśli 
nie wynika to z dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej)- dokument 
upoważniający do reprezentacji; 

 

 
II. Pozostałe dokumenty w tym dokumenty wynikające z rodzaju realizowanego przedsięwzięcia 

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

 

1. Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie Edukacji Ekologicznej; 
 

2. Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcy – w przypadku, gdy występuje beneficjent 
końcowy (korelacja z punktem 8 we  Wniosku: „Beneficjenci końcowi”); 
 

3. Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania podmiotu – w przypadku, gdy 
Wnioskodawca prowadzi działalność/ci gospodarczą/e, a na przedsięwzięciu będzie 
prowadzona działalność niegospodarcza (Wnioskodawca zaznaczył odpowiedzi TAK  
w punkcie 7.1 i NIE w punkcie 7.2 we Wniosku). Oświadczenie wypełnia się wg wzoru 
dołączonego do naboru - Zał. nr 5 do Wniosku;  
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4. Inne załączniki wymagane przez Fundusz niezbędne do weryfikacji wniosku (w zależności od 
treści wniosku) oraz pomocy na wsparciu (dotyczy pomocy publicznej); 
 
 

5. W przypadku podmiotów, dla których wsparcie będzie pomocą publiczną, należy załączyć: 
a. Załącznik PP-3  Pomoc Publiczna z przeznaczeniem na pomoc de minimis; 
b. formularz informacji przedstawiany przez Wnioskodawcę przy ubieganiu się  

o pomoc de minimis z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/ 2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis, 

Opis załącznika pomocy publicznej znajduje się na końcu niniejszej Instrukcji w punkcie 

Informacja do punktu 7:  Pomoc publiczna 

 

 


