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LISTA DOKUMENTÓW1 
 

1. Dokumenty prawne2 (statut/umowa spółki/akt założycielski/odpis z rejestru podmiotów) 
odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców (plik pdf w załączeniu). 

2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest 
podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statutem wnioskodawcy). 

3. Oświadczenie o danych osoby poświadczającej kopie dokumentów (jeżeli  podpisująca 
osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statutem wnioskodawcy). 

4. Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) 
upoważniająca do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  
 

5.  Mapa poglądowa lokalizacji przedsięwzięcia (zalecana skala 1:50 000; 1:25 000). 

6. 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) – jeśli dotyczy, tj.  

w przypadku kiedy wnioskowane dofinansowanie będzie niższe niż koszt całkowity przedsięwzięcia: 

a) Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez bank i 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) Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych 

(wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji 

przedsięwzięcia – jeżeli podjęto); 

7. Dokumenty finansowe – w zależności od formy prawnej i rodzaju prowadzonej sprawozdawczości 
finansowej, wg Mapy Wnioskodawców (plik pdf w załączeniu). 

                                                 
1 Wnioskodawca składa oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez: notariusza, albo osoby 

reprezentujące podmiot, który wydał dany dokument. Dopuszcza się możliwość poświadczenia dokumentów o charakterze wewnętrznym  

Wnioskodawcy (w szczególności statutów, regulaminów, uchwał  itp.) zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, w tym przez osoby 
umocowane przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa zawartego we wniosku o dofinansowanie lub udzielonego odrębnie. 

NFOŚiGW zastrzega, iż okres ważności dokumentu lub poświadczonej kopii wynosi 3 miesiące. 
2 Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny. 
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8.   Wykaz dokumentów technicznych. 
8.1. Do wniosku, należy załączyć w formie załącznika w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD: 

8.1.1. Dokumentacja projektowa (zatwierdzona – jeżeli dotyczy) stanowiąca załącznik do decyzji 
pozwolenia na budowę (w formacie pdf), 

8.1.2. Pełna dokumentacja obliczeń cieplnych i energetycznych (charakterystyka energetyczna 

w zakresie wymaganym dla budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia i budynku 

referencyjnego), sporządzona w sposób umożliwiający dokonanie weryfikacji jej 

zawartości i prawidłowości wykonania obliczeń, przeprowadzona przez Projektanta,  

a w przypadku jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, 

zweryfikowaniu również przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, 

(koszty kwalifikowane zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ppkt. 1 lit. b programu priorytetowego), 

również i dokumentacja Weryfikatora/Sprawdzającego w osobnym katalogu, jeżeli 

zostały przeprowadzone odrębnie (pełną dokumentację obliczeń cieplnych należy 

przekazać zarówno w wersji elektronicznej, jak również w formie papierowej jako 

załącznik do wniosku o dofinansowanie). 

UWAGA: W przypadku zastosowania programów komputerowych do wykonania obliczeń 
cieplnych, w dokumentacji powinna zostać załączona informacja o programie, a do wniosku 
dołączone pliki wsadowe w wersji elektronicznej  

 
8.1.3. Podstawowe informacje o projekcie, podpisane przez Wnioskodawcę (należy przekazać 

zarówno w wersji elektronicznej, jak również w formie papierowej, jako załącznik do 

wniosku). 

8.1.4. Metryka obliczeń cieplnych (zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 a do Wytycznych 

Technicznych), podpisana przez Wnioskodawcę, Projektanta oraz w przypadku powołania 

Weryfikatora/Sprawdzającego (koszty kwalifikowane zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ppkt. 1 lit. b 

programu priorytetowego) podpisana również przez Weryfikatora/Sprawdzającego 

(należy przekazać zarówno w wersji elektronicznej, jak również w formie papierowej, jako 

załącznik do wniosku o dofinansowanie). 

8.1.5. Kosztorys inwestorski stanowiący załącznik do dokumentacji projektowej (tylko w wersji 

elektronicznej). 

 

9. Wykaz niezbędnych dokumentów formalnych. Należy przedłożyć kopie następujących 
dokumentów: 
9.1. Ostateczne pozwolenie na budowę (jeżeli dotyczy, a jeżeli nie dotyczy, to należy złożyć kopię 

zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej oraz 
oświadczenie,  że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie),  

9.2. Uproszczony wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu, jedna 
poglądowa wizualizacja bądź główna elewacja). 

9.3. W przypadku powołania Weryfikatora/Sprawdzającego (koszty kwalifikowane zgodnie z ust. 6 
pkt. 2 ppkt. 1 lit. b programu priorytetowego), należy również dołączyć kopię umowy między 
Wnioskodawcą i Weryfikatorem/Sprawdzającym potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem (jeżeli Wnioskodawca dodatkowo powołał Weryfikatora/Sprawdzającego w celu 
potwierdzenia prawidłowości sporządzonych obliczeń cieplnych). 
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10.   Załącznik dotyczący pomocy publicznej uwzględniający: 

10.1. POMOC DE MINIMIS 
10.1.1.  Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)  

(w przypadku pomocy de minimis poza sektorem rolnictwa i rybołówstwa) 

              lub 

              Informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 

się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)  

(w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa) 

 
10.2. POMOC HORYZONTALNA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

10.2.1 Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de  minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.). 

10.2.2 Kalkulator kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną (jeśli dotyczy). 

 

10.3. INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA AKTEM PRAWA 

UNIJNEGO LUB KRAJOWEGO 

10.3.1 Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de  minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) 

10.3.2 Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowanie 

ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego. 

 

 


