Załącznik nr 1

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie
1. Mapa lokalizacyjna inwestycji (dotyczy fazy W);
2. Plan sytuacyjny (dotyczy fazy W);
3. Schemat technologiczny produktu/ instalacji (o ile dotyczy);

4. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)
(w przypadku pomocy de minimis poza sektorem rolnictwa i rybołówstwa);
5. Studium Wykonalności (opracowany wg wymagań zawartych w Instrukcji sporządzania

Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków
NFOŚiGW dostępnej w generatorze wniosków);
6. Aktywny model finansowy (opracowany wg wymagań zawartych w Instrukcji sporządzania
Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków
NFOŚiGW dostępnej w generatorze wniosków);
7. Aktualna umowa/statut spółki;
8. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku wraz
z opinią biegłego i raportem z badania sprawozdania finansowego (jeżeli sprawozdanie
podlega badaniu biegłego);
9. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy
bieżącego roku (jeżeli dotyczy);
10. Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia
wniosku oraz deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli
dotyczy – w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności);
11. Dokumenty potwierdzające zbilansowanie źródeł finansowania wnioskowanego
Przedsięwzięcia (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy
przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania):
a) promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje
finansowe),
b) umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych,
c) wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania
przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa),
d) oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych
(w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa),
e) kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki
wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia),
f) odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały
organów stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku
gdy źródłem finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki),
g) umowy innych pożyczek,
h) inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych
(wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie
realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto),
i) inne dokumenty;
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12. Test inwestora prywatnego – wymagane dla dofinansowania w formie wejścia kapitałowego
(dopuszcza się dołączenie do wniosku wstępnej wersji testu inwestora, w tym sporządzonego
przez Wnioskodawcę);
13. Wycena wartości udziałów/akcji - wymagane dla dofinansowania w formie wejścia
kapitałowego (dopuszcza się dołączenie do wniosku wstępnej wyceny wartości
udziałów/akcji, w tym sporządzonej przez Wnioskodawcę).

