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§ 1 

Sposób przygotowania Wniosku 

1. Wniosek należy sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego 

na stronie internetowej Funduszu:  http://generator.wfosgw.poznan.pl, zgodnie z ”Instrukcją 

przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.  

2. Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy 

wraz z załącznikami  wydrukować w formacie A4, podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu 

Biura Funduszu.  

3. Rejestracji w systemie informatycznym Funduszu jako „Wniosek” podlegają Wnioski wraz 

z załącznikami złożone w formie pisemnej (papierowej), w oryginale, na właściwym dla 

Naboru formularzu z nadanym numerem ID.  

4. Wykaz wymaganych dokumentów do Wniosku zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem 

o Naborze. Wniosek i załączniki złożone w formie papierowej muszą być połączone 

w sposób uniemożliwiający ich samoczynne rozłączenie. 

5. Rejestracji jako „Wniosek” nie podlegają: 

1) Wniosek bez numeru ID w lewym górnym rogu, 

2) Wydruk próbny (z opisem „wydruk próbny”), 

3) Wniosek (korekta), jeżeli nie jest korektą Wniosku już złożonego,  

4) Wniosek Aktualizacyjny, jeżeli nie jest aktualizacją Wniosku już złożonego. 

Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o niezarejestrowaniu Wniosku  

w terminie do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu procedury oceny Wniosków 

w zakresie spełnienia kryteriów formalnych.  

6. Wnioskodawca może w czasie trwania Naboru wycofać zgłoszony Wniosek. Wycofanie 

Wniosku jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej. 

Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Biura Funduszu.  

7. Jednokrotna poprawa lub uzupełnienie Wniosku na etapie oceny w zakresie spełnienia 

kryteriów merytorycznych odbywa się na wezwanie Funduszu wysyłane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany we Wniosku lub numer faxu. Poprawę Wniosku 

Wnioskodawca nanosi w Generatorze Wniosków i przesyła elektronicznie jako „Wniosek 

(korektę)” do Funduszu. Uzupełniony lub poprawiony „Wniosek (korekta)” wraz 

z załącznikami, jeśli załączniki wymagały poprawy lub zmiany, w wersji papierowej składa 

się tak jak Wniosek. „Wniosek (korekta)” jest poprawioną wersją złożonego Wniosku. 

8.   Aktualizacji Wniosku dokonuje się również w Generatorze Wniosków, poprzez funkcję 

„Aktualizuj” na formularzu „Wniosek Aktualizacyjny”. 

9. Do Wniosku Aktualizacyjnego należy załączyć opis wprowadzonych zmian. 

10. Aktualizacja Wniosku podlega ocenie na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych. 

11. Aktualizacja Wniosku dotycząca zmiany zakresu rzeczowo – finansowego, może nastąpić po 

podjęciu Uchwały o zaplanowaniu pomocy finansowej, a przed podjęciem Uchwały 

o przyznaniu pomocy finansowej. Po podjęciu tej uchwały nie jest już możliwa zmiana 

zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.  

12. Aktualizacja Wniosku obejmuje zmianę zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia oraz 

zmianę nazwy przedsięwzięcia.  

13. Aktualizacja Wniosku nie jest jego poprawą (korektą). 

14. Po podpisaniu Umowy, po akceptacji Zarządu Funduszu, istnieje możliwość zmiany zakresu 

rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia jedynie w formie aneksu do Umowy. 

15. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego poziom dofinansowania może ulec 

zmniejszeniu. 

§ 2 

Weryfikacja i ocena Wniosków  

1. Wniosek składany w ramach Naboru winien spełniać wymagania Regulaminu, w tym 

określone w celu selekcji i kwalifikacji przedsięwzięcia kryteria dostępu.  

2. Procedura oceny Wniosków pod względem spełnienia kryteriów dostępu przebiega zgodnie 

z wymaganiami określonymi poniżej. 

http://generator.wfosgw.poznan.pl/
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3.1 Procedura oceny Wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu trwa do 60 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.  

3.2 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono że Wniosek nie spełnia 

któregokolwiek z kryteriów dostępu, Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego 

(z wyjątkiem Wniosku Aktualizacyjnego): 

a) usunięcia błędów lub uzupełnienia dokumentacji Wniosku,  

b) złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów.  

W takim przypadku kierowane jest do Wnioskodawcy pismo z uwagami za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we Wniosku lub  numer faxu, 

które precyzuje, jakie dane wymagają uzupełnienia, poprawienia, złożenia wyjaśnień, 

złożenia dodatkowych dokumentów.  

Odpowiedź na pismo, o którym mowa powyżej, należy składać w sekretariacie Biura 

Funduszu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania uwag za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem (Wnioskodawca odpowiada za 

poprawność danych kontaktowych podanych we Wniosku). Jeśli charakter wymaganych 

informacji na to pozwala (nie są wymagane podpisy, pieczęcie), wyjaśnienia mogą być 

dokonane poprzez pocztę elektroniczną lub faxem. W przypadku wezwania 

Wnioskodawcy do usunięcia błędów, złożenia wyjaśnień czy tez przedłożenia 

dodatkowych dokumentów, ocena merytoryczna Wniosku dokonywana przez Fundusz 

w zakresie kryteriów dostępu może zostać wydłużona o 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Fundusz ostatniego pisma Wnioskodawcy złożonego w ramach 

Naboru, stanowiącego odpowiedź na pismo Funduszu dotyczące usunięcia błędów, 

złożenia wyjaśnień czy też przedłożenia dodatkowych dokumentów wysłane w ramach 

dokonywania oceny merytorycznej. 

3.3 Sposób składania poprawionych Wniosków (Wniosek korekta) jest szczegółowo 

opisany w ”Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”. „Wniosek (korekta)”  

podlega oddaleniu jeżeli: 

a) nie spełnia któregokolwiek kryterium dostępu, 

b) uzupełniony lub poprawiony zgodnie z przesłanymi uwagami Wniosek (na 

formularzu „Wniosek (korekta)” w oryginale) nie zostanie wysłany za 

pośrednictwem Generatora Wniosków oraz dostarczony w regulaminowym 

terminie w formie papierowej do sekretariatu biura Funduszu, 

c) żądane przez Fundusz wyjaśnienia  lub dodatkowe dokumenty zostaną 

dostarczone po wyznaczonym terminie, 

d) dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia dostarczone przez Wnioskodawcę nie 

uzasadnią niewystąpienia pomocy publicznej wskutek wsparcia finansowego 

planowanego przedsięwzięcia lub gdy dokumenty w zakresie występowania tej 

pomocy będą błędnie wypełnione, 

e) wskazany przez Fundusz błąd nie zostanie przez Wnioskodawcę poprawiony, 

f) Wnioskodawca dokona zmian we Wniosku wykraczających poza te 

dopuszczalne, wskazane przez Fundusz w piśmie. 

 3.5 W przypadku, gdy Wniosek po dokonaniu przez Fundusz oceny merytorycznej ulegnie 

oddaleniu, Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o jego oddaleniu 

wraz z uzasadnieniem. Fundusz nie odsyła Wniosku i załączników. 

3.6  Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania od oddalenia jego Wniosku. 

 
§ 3 

Pomoc publiczna 

1. W ramach oceny Wniosku Fundusz weryfikuje występowanie pomocy publicznej. 

2. Dla Wnioskodawcy, który jest Beneficjentem końcowym wsparcie może stanowić pomoc de 

minimis, pomoc inwestycyjną horyzontalną na ochronę środowiska, która podlega ustawie o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i musi spełniać warunki 

określone w aktach prawnych: 
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1) Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE. L 2013 Nr 352, str. 1), 

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielenia horyzontalnej pomocy publicznej na cele 

z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 2250 ze zm.) – pomoc 

horyzontalna inwestycyjna. 

3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest Beneficjentem końcowym pomocy to udzielone 

wsparcie może stanowić pomoc pośrednią, a po podpisaniu Umowy Wnioskodawca 

przejmuje obowiązki podmiotu udzielającego pomocy de minimis, zgodnie z ustawą 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 

362). 

4.    Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania z Funduszem Umowy.  

§ 4 

Procedura odwoławcza 

1. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od oddalenia Wniosku.  

2. Odwołanie może zostać oparte jedynie na zarzutach dotyczących kryteriów dostępu, 

o których mowa w § 7 Regulaminu naboru.    

3. Odwołanie kieruje się do Zarządu Funduszu w formie pisemnej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o oddaleniu Wniosku. Odwołanie 

składa się w formie pisemnej w sekretariacie biura Funduszu. 

4. Fundusz rozpatrzy odwołanie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu odwołania 

do sekretariatu biura Funduszu. 

5. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o wyniku rozpatrzenia odwołania. Oddalenie 

odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej żaden środek zaskarżenia. 

6. Odwołanie podlega:  

1) uwzględnieniu - w przypadku zasadności odwołania, 

2) odrzuceniu, jeżeli zostało wniesione: 

a) po upływie terminu do jego wniesienia, 

b) przez podmiot nieuprawniony, 

c) na czynność, co do której odwołanie nie przysługuje, 
3) oddaleniu - w przypadku stwierdzenia po merytorycznym rozpoznaniu odwołania jego 

niezasadności.  
 


