Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW
Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)
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1.

Zbiór niezbędnych oświadczeń1 Wnioskodawcy składany w Generatorze Wniosku o
Dofinansowanie (GWD):
 Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zakończyło się przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie.
 Oświadczenie, że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd będzie miał roczny
przebieg co najmniej 10 000 km.
 Oświadczenie, że pojazd zakupiony w ramach przedsięwzięcia nie zostanie zbyty przez
cały okres trwałości tj. przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty zakupu
pojazdu, jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania pojazdu.
 Oświadczenie, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwałości tj. przez okres dwudziestu
czterech miesięcy od daty zakupu pojazdu, jednak nie wcześniej niż od dnia
zarejestrowania pojazdu.
 Oświadczenie, że pojazd będzie ubezpieczony (posiadał co najmniej polisę OC oraz AC
(autocasco)) przez cały okres trwałości pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na
skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz
kradzieży.
 Oświadczenie, że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie w okresie
obowiązywania umowy o dofinansowanie wykorzystywany do celów wykonywania
działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym
działalności rolniczej tj. nie będzie wykorzystywany do oferowania towarów lub usług
na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w
tym przewozu okazjonalnego oraz nie będzie udostępniany na rynku w innej formie, a
także nie będzie przedmiotem najmu.
 Oświadczenie, że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie
wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności
gospodarczej.
 Oświadczenie, że na zakup pojazdu w ramach przedsięwzięcia, nie było i nie będzie
udzielone dofinansowanie z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych,
w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej
 Oświadczenie o zapewnieniu, serwisu wyznaczonego czasowo/przebiegowo w celu
zachowania gwarancji w okresie trwałości zakupionego pojazdu w ramach przyznanego
dofinansowania.
 Oświadczenie, że podatek od towarów i usług (VAT) jest faktycznie i ostatecznie
ponoszony przez Wnioskodawcę i Współwłaścicieli. Wnioskodawca i Współwłaściciele
nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w
jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 Oświadczenie, o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub
stanowiących nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z
art. 286 oraz z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.

2.

Upoważnienie2 do podpisania złożenia wniosku o dofinansowanie (upoważnienie jest
wymagane jeżeli wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaścicieli pojazdu, w
przypadku kilku współwłaścicieli należy złożyć upoważnienie od każdego ze współwłaścicieli).

Oświadczenia składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
Należy załączyć w formie skanu do GWD, o ile dotyczy.
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