Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

A.1. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ
Instrukcja dotycząca wypełniania
1.
Tę część Wniosku należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie
spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej1 (TFUE) i tym samym stanowi pomoc publiczną.
2.
Należy wypełnić oraz dołączyć do Wniosku wyłącznie sekcję: Informacje ogólne oraz
jedną z następujących sekcji dotyczących rodzaju pomocy, o którą występuje Wnioskodawca:
1)
2)
3)
4)

pomoc regionalna na nową inwestycję,
pomoc de minimis,
pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
inna pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona aktem prawa unijnego lub
krajowego.

3.
W przypadku, gdy warunkiem przyznania wnioskowanego dofinansowania jest
zapewnienie jego zgodności z zasadami udzielania nie jednego, a dwóch rodzajów pomocy
publicznej (np. jeżeli inwestycja zasadniczo kwalifikuje się do pomocy regionalnej na nową
inwestycję, ale nie wszystkie koszty inwestycji mogą zostać objęte tą pomocą, wówczas
koszty wymagające wyłączenia mogą zostać dofinansowane w ramach pomocy de minimis),
należy wypełnić sekcję: Informacje ogólne, sekcje właściwe dla wnioskowanych rodzajów
pomocy oraz Załącznik nr 1.
W przypadku wnioskowania o pomoc regionalną na przedsięwzięcie realizowane w kilku
różnych województwach, należy przedstawić sekcję: Informacje ogólne, sekcję pomoc
regionalna na nową inwestycję (wypełnioną odrębnie dla każdego województwa) oraz
Załącznik nr 1.
W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w ramach pomocy horyzontalnej na ochronę
środowiska (za wyjątkiem pomocy na rekultywację) należy dołączyć również wypełniony
Załącznik nr 2 (Kalkulator do wyliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

1

Wersja elektroniczna Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest dostępna na stronie internetowej:
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946
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INFORMACJE OGÓLNE
I.

Należy wskazać rodzaj wnioskowanej pomocy:

1)

Pomoc regionalna na nową inwestycję

2)

Pomoc de minimis

3)

Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska

4)

Inna pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona aktem prawa unijnego
lub krajowego

II.

Należy przedstawić:

a) W przypadku pomocy, o której mowa w pkt I.1, I.3 oraz I.4 - 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. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)2 a także kopie
sprawozdań finansowych z trzech ostatnich lat3,
b) W przypadku pomocy, o której mowa w pkt I.2:
• jeżeli zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. - informacje na formularzu stanowiącym załącznik 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. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)4 oraz kopie sprawozdań finansowych
z trzech ostatnich lat5,

2

Wzory formularzy są dostępne, w formie przeznaczonej do edycji, na stronie internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/.
Wypełniając formularz, w części B (Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy), w pkt 5
należy udzielić w poszczególnych pytaniach odpowiedzi pozytywnej, jeżeli wzrost albo spadek (w zależności od
pytania) powtarza się w kolejnych latach analizowanego okresu 3 lat.
3
Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy wcześniej przedstawili wszystkie sprawozdania, o których mowa. Jeżeli
wcześniej przedstawiono tylko część sprawozdań, należy przedstawić tylko sprawozdania brakujące. Z kolei
podmioty, na których nie ciąży obowiązek sporządzania takich sprawozdań, przedkładają oświadczenie o braku
obowiązku sporządzania sprawozdań.
4

Wzór formularza jest dostępny, w formie przeznaczonej do edycji, na stronie internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/. Odnośnie części B formularza Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy - w pkt 5 należy udzielić w poszczególnych
pytaniach odpowiedzi pozytywnej, jeżeli wzrost albo spadek (w zależności od pytania) powtarza się w kolejnych
latach analizowanego okresu 3 lat. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis w formie
"przejrzystej" (dotacji, czy dopłaty do oprocentowania), może nie wypełniać Części B Formularza informacji, o
czym mowa w wyjaśnieniach UOKiK: www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq2185.
5

W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o dotację, obowiązku może nie przedstawiać sprawozdań.
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• jeżeli zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. - 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. Nr 121, poz. 810)6.
III.

Lp.

Należy przedstawić w tabeli informacje o innej planowanej pomocy publicznej,
o którą Wnioskodawca dopiero wystąpił lub zamierza wystąpić i przeznaczonej
na to samo przedsięwzięcie, a w przypadku pomocy regionalnej także
na utworzenie miejsc pracy z nim związanych.
Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna
udzielenia
pomocy*

Numer programu
pomocowego /
Numer pomocy
indywidualnej
nadany przez
Komisję
Europejską**

Forma pomocy

Kwota nominalna
pomocy
(w zł)

Wartość pomocy
brutto
(EDB7 )
(w zł)

1.
2.
3.
n.
SUMA:

* Należy podać nazwę oraz miejsce publikacji ustawy, na podstawie której zostanie udzielona pomoc publiczna.
W zależności od rodzaju podmiotu udzielającego pomocy podstawę prawną może stanowić przykładowo ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
**Informacje o programach pomocowych oraz decyzjach Komisji Europejskiej publikowane są na stronie
internetowej: http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/informacje_o_decyzjach_komisji_e/

IV.

Wielkość przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w art. 1-6 załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w
zastosowaniu
art.
107
i
108
Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1)8)

Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo

6

Wzór formularza jest dostępny, w formie przeznaczonej do edycji, na stronie internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/
7
EDB – ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
(Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.)
8
Na stronie internetowej: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408 dostępny jest kwalifikator MSP, który służy
do określania wielkości przedsiębiorstwa. Najważniejsze akty prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy
publicznej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/. Szczegółowe informacje na temat sposobu określania wielkości przedsiębiorstwa są
też dostępne w broszurze pt.: „Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia”
dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/aktyprawneinterpretacje/.
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W przypadku mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa należy wypełnić
poniższe punkty a i b.
a) typ przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w w/w rozporządzeniu)

Przedsiębiorstwo samodzielne
Przedsiębiorstwo partnerskie
Przedsiębiorstwo powiązane

b) dane przyjęte do określenia wielkości przedsiębiorstwa
(określone zgodnie z metodą przedstawioną w w/w rozporządzeniu)

W ostatnim roku
obrotowym
(…)

W poprzednim roku
obrotowym
(…)

Wielkość zatrudnienia
(w RJR - Rocznych Jednostkach Roboczych)
Przychody netto (w euro*)
Suma bilansowa (w euro*)
* według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
W przypadku, gdy na ostatni dzień roku obrotowego dane przekraczają lub spadają poniżej progu
zatrudnienia lub pułapu finansowego dla danej kategorii (wielkości) przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata
statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w
ciągu dwóch następujących po sobie lat. Wyjątkowo, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie
przejęte przez przedsiębiorstwo duże, automatycznie stanie się przedsiębiorstwem dużym z dniem przejęcia.
W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, należy podać informacje oparte na wiarygodnych
szacunkach dokonanych w trakcie roku.

V.

Koszty uznane przez Wnioskodawcę za niekwalifikowane zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (wypełnia Wnioskodawca ubiegający
się o pomoc inną niż pomoc de minimis).
Należy wymienić rodzaje kosztów uznanych przez Wnioskodawcę za niekwalifikowane oraz
wskazać powody niekwalifikowalności bądź podać, że takie koszty nie występują.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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1) POMOC REGIONALNA NA NOWĄ INWESTYCJĘ
(Pomoc udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony
środowiska (Dz. U. poz. 540))

I. Czy Wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go jako znajdującego się w
trudnej sytuacji?
a) W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat
przekracza połowę kapitału zakładowego tej spółki (przedsiębiorstwo
mikro, małe i średnie funkcjonujące mniej niż 3 lata wskazuje: nie
dotyczy)
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

b) W przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej
oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przekracza połowę
kapitału tej spółki (przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie funkcjonujące
mniej niż 3 lata wskazuje: nie dotyczy)
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

c) Przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z
niewypłacalnością lub spełnia kryteria by zostać objętym zbiorowym
postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek wierzycieli
TAK

NIE

d) Przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory
pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na
restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu
TAK

NIE

e) W ciągu ostatnich 2 lat księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału
własnego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 (przedsiębiorstwo mikro, małe i
średnie wskazuje: nie dotyczy)
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

f) W ciągu ostatnich 2 lat wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA
(EBITDA/odsetki) przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0 (przedsiębiorstwo
mikro, małe i średnie wskazuje: nie dotyczy)
TAK

II.

NIE

NIE DOTYCZY

Czy
Wnioskodawca zamknął działalność taką samą lub podobną (do
działalności, której dotyczy wniosek) na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc
lub czy w momencie złożenia wniosku o pomoc ma konkretny plan zamknięcia
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takiej działalności w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej
pomocą?
Przez taką samą lub podobną działalność należy rozumieć działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy
(cztero-cyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE (dostępnej
np. na stronie Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_
REV2&StrLanguageCode=PL&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1)

TAK

III.

NIE

Pomoc dotyczy początkowej inwestycji związanej z:
W przypadku dużego przedsiębiorstwa realizującego inwestycję w województwie
mazowieckim:
utworzeniem nowego zakładu
dywersyfikacją działalności zakładu pod warunkiem, że nowa działalność nie będzie taką
samą lub podobną działalnością do prowadzonej już w zakładzie
nabyciem aktywów bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub
zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez
inwestora niezależnego od zbywcy, a działalność prowadzona przy wykorzystaniu tych
aktywów nie jest taką samą lub podobną działalnością do prowadzonej już w zakładzie9

W pozostałych przypadkach:
utworzeniem nowego zakładu
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
dywersyfikacją produkcji zakładu
nieprodukowanych w zakładzie

poprzez wprowadzanie

produktów uprzednio

zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie
nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby
zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora
niezależnego od zbywcy9

Proszę szczegółowo uzasadnić kwalifikację:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
IV.

Efekt zachęty
Czy spełniony został wymóg, aby w dniu złożenia Wniosku inwestycja nie została
rozpoczęta w rozumieniu § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 marca 2015 r.?
Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego
prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które
sprawia, ze inwestycja staje się nieodwracalna. Podjęcie robót budowlanych jest tożsame z rozpoczęciem

9

Wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa
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budowy, które - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - następuje z chwilą
podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

TAK

V.

NIE

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
a) Kategoria „wartości niematerialne i prawne”
Czy w ramach kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą występują koszty
wchodzące w zakres określony w § 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 marca 2015 r.
TAK

NIE

Jeśli TAK, to należy:
- wymienić te koszty:
…………………………………………………………………………………………….
- podać ich wartość:
……………………...……………………………………………………………………..
- potwierdzić, że wartości niematerialne i prawne spełniać będą warunki określone w §
7 ust. 1 pkt 7 lit. a-d ww. rozporządzenia:
będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości
będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą na warunkach
rynkowych
będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostaną
związane z inwestycją, na którą przyznano pomoc przez co najmniej [5 lat w
przypadku dużego przedsiębiorstwa/ 3 lata w przypadku MŚP*]
*niepotrzebne skreślić
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać objęte pomocą, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r., o ile spełniają warunki określone w § 7 ust.
1 pkt 7 lit. a-d ww. rozporządzenia. Dodatkowo, w przypadku dużych przedsiębiorstw, mogą być one
uwzględnione jedynie w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, jakie mogą zostać objęte
pomocą.

b) W przypadku pomocy udzielanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty
kwalifikowane przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych ze
zmienianym procesem produkcji poniesione w okresie trzech lat obrotowych
poprzedzających rok udzielenia pomocy.
TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, należy podać wartość właściwych kosztów
amortyzacji ze wskazaniem, z jakich aktywów wynika
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
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c) W przypadku pomocy udzielanej na dywersyfikację produkcji istniejącego
zakładu wartość kosztów kwalifikowanych przekracza o co najmniej 200%
wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku
obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, należy podać wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów ze wskazaniem tych aktywów
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………

d) Najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości
Należy wskazać czy najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości będzie trwać przez okres co
najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, w przypadku dużych
przedsiębiorstw, albo 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Jeżeli zaznaczono „NIE”, proszę wymienić, o jakie nieruchomości chodzi (wskazać
odpowiednie pozycje Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz określić ich wartość):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

e) Leasing ruchomych środków trwałych
Należy wskazać, czy leasing:
- będzie miał formę leasingu finansowego
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

- będzie obejmować zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu leasingu:
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Jeżeli zaznaczono „NIE”, proszę wymienić, o jakie aktywa chodzi (wskazać również
odpowiednie pozycje Harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz określić ich wartość:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………...

f) Czy wszystkie nabywane
przedsiębiorstw)?
TAK

środki

trwałe

będą

nowe

NIE

(dotyczy

dużych

NIE DOTYCZY

Jeżeli zaznaczono „NIE”, proszę wymienić środki trwałe, które nie są nowe (wskazać również
odpowiednie pozycje Harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz określić ich wartość:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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W przypadku dużych przedsiębiorstw, środki trwałe, które nie są nowe, nie mogą być uznane za koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą.

g) Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (niezdyskontowanych)10:
zł

h) Czy inwestycja jest częścią dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r.?
Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć grupę inwestycji, objętych pomocą, rozpoczynanych w
okresie 3 następujących po sobie lat, a realizowanych przez przedsiębiorców w ramach tej samej grupy
kapitałowej, w tym samym regionie na poziomie 3 w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.), w przypadku których łączny koszt
kwalifikujący się do objęcia pomocą przekracza 50 mln euro.

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę scharakteryzować wszystkie inwestycje
wchodzące w skład dużego projektu inwestycyjnego, wskazać ich koszty oraz pomoc publiczną
uzyskaną/planowaną do ich sfinansowania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.

Czy Wnioskodawca zobowiązuje się, że zapewni trwałość inwestycji?

(tj. zapewni użytkowanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat w przypadku dużego przedsiębiorstwa,
a w przypadku mikro-, małego i średniego – co najmniej 3 lat)

TAK

NIE

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

(data, podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)

10

Weryfikując, czy wnioskowana pomoc publiczna nie powoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej
intensywności pomocy regionalnej, NFOŚiGW uwzględni zdyskontowaną wartość tych kosztów. Za stopę
dyskontową zostanie przyjęta aktualna stopa bazowa, ustalana przez Komisję Europejską, powiększona
o 1 punkt procentowy. Informacje na temat wysokości stopy bazowej są publikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej i są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referencyjna/
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2) POMOC DE MINIMIS
(W zależności od sektora, w którym prowadzona jest działalność będzie to pomoc udzielana zgodnie z przepisami:
(a) 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub
(b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9))

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis :
W tabeli należy wpisać nazwę i NIP Wnioskodawcy oraz wszystkich podmiotów powiązanych tworzących razem z Wnioskodawcą „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu
art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W kolejnych
kolumnach należy podać informacje o pomocy de minimis uzyskanej w okresie 3 ostatnich lat (tj. w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat) przez każdy
z tych podmiotów. W przypadku podmiotu, który w tym okresie nie otrzymał żadnej pomocy de minimis, w ostatnich trzech kolumnach należy wpisać zera.

W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę lub podmiot powiązany jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku,
należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy.

Lp.

Wnioskodawca /
Podmiot powiązany

NIP

Podmiot udzielający pomocy

Numer decyzji wydanej przez podmiot
udzielający pomocy / Numer umowy
zawartej z podmiotem udzielającym
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

Kwota
nominalna
pomocy
(w zł)

1.1
1.2
1.n
2.1
2.2
2.n
n.1
n.2
n.n
SUMA:

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

(data, podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)
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3) POMOC HORYZONTALNA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
(Pomoc udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony
środowiska (Dz. U. poz. 908))

I.

Czy Wnioskodawca jest w toku restrukturyzacji, o której mowa w Wytycznych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z
31.07.2014 r., str. 1), z wykorzystaniem pomocy publicznej 11?
TAK

II.

NIE

Przeznaczenie pomocy
1. zaznaczyć właściwe przeznaczenie:

a

Rekultywacja terenów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w wyniku
działalności człowieka

b

Inwestycje w odnawialne źródła energii lub produkcję biopaliw spełniających kryteria
zrównoważonego rozwoju

c
d

Inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji
Inne inwestycje (proszę zaznaczyć właściwy wiersz poniżej)

d.1 Dostosowanie do standardów ochrony środowiska UE* na warunkach określonych w
Traktacie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w załączniku XII
w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 lit. a-c

d.2 Dostosowanie do standardów ochrony środowiska UE *, gdy inwestycja zostanie ukończona
wcześniej niż trzy lata przed wejściem w życie standardów

d.3 Dostosowanie do standardów ochrony środowiska UE *, gdy inwestycja zostanie ukończona
nie później niż rok i nie wcześniej niż trzy lata przed wejściem w życie standardów

d.4 Podniesienie poziomu ochrony środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy
ochrony środowiska UE*

d.5 Podniesienie poziomu ochrony środowiska, w przypadku gdy nie zostały ustanowione
standardy ochrony środowiska UE*
* Przez standard ochrony środowiska Unii Europejskiej należy rozumieć standard ogłoszony (opublikowany)
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, niekoniecznie w danym momencie obowiązujący.

W przypadku zaznaczenia wiersza d.1, d.2, d.3 lub d.4 proszę wskazać właściwy standard UE,
unijny akt prawny, którym ten standard został wprowadzony, a także opisać wpływ inwestycji na
osiągnięcie zgodności ze standardem lub poprawę stanu środowiska w stopniu wykraczającym
ponad standard (uwzględniając stan przed i po inwestycji).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. w przypadku zaznaczenia w pkt 1 wiersza nr a, należy potwierdzić, że:
a) Stopień zanieczyszczenia terenu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska
11

Najważniejsze akty prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy publicznej znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
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Szczegółowe uzasadnienie spełnienia tego warunku:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
b) Nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie terenu lub nie można
wyegzekwować od takiego podmiotu pokrycia kosztów rekultywacji
Szczegółowe uzasadnienie spełnienia tego warunku:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
c) Celem rekultywacji jest nadanie lub przywrócenie wartości użytkowych lub
przyrodniczych zanieczyszczonemu terenowi
Szczegółowe uzasadnienie spełnienia tego warunku:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

III.

Efekt zachęty
Nie wypełnia Wnioskodawca, który występuje o pomoc inwestycyjną horyzontalną na
ochronę środowiska w celu, o którym mowa w pkt II.1.d.1 wyżej.

Z zastrzeżeniem ww. wyjątku, aby inwestycja kwalifikowała się do pomocy horyzontalnej na ochronę
środowiska, nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie dofinansowania,
zgodnie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska. Ponadto, w przypadku dużych przedsiębiorstw,
musi zostać spełniony warunek określony w § 11 ust. 3 tego rozporządzenia. Oznacza to, że w przypadku
dużych przedsiębiorstw z dokumentacji Wniosku powinno również wynikać, że przedsięwzięcie bez
udzielonej pomocy nie byłoby realizowane ze względu na niewystarczającą jego rentowność.

a) Czy spełniony został wymóg, aby w dniu złożenia wniosku przedsięwzięcie nie zostało
rozpoczęte w rozumieniu § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska?
TAK

NIE

b) W przypadku dużego przedsiębiorstwa należy dodatkowo wykazać, że inwestycja bez
pomocy publicznej nie byłaby wystarczająco rentowna (Koniecznym elementem
uzasadnienia jest wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) z inwestycji przy
założeniu braku pomocy, z jednoczesnym wykazaniem, że nie jest to wielkość
akceptowalna. Należy wskazać, w którym z dokumentów załączonych do Wniosku
znajduje się takie wyliczenie IRR (w formie pliku z formułami)):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

IV.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

Punkt IV.1 wypełnia Wnioskodawca realizujący inwestycję polegającą na rekultywacji terenów
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w wyniku działalności człowieka, punkt IV.2 –
inwestycję w odnawialne źródło energii (OZE) (lub w produkcję biopaliw), punkt IV.3 –
inwestycję w źródło wysokosprawnej kogeneracji, punkt IV.4 – Wnioskodawca realizujący inną
inwestycję. Punkt V wypełnia każdy Wnioskodawca.

1) Rekultywacja terenów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w wyniku
działalności człowieka12
a) Wartość gruntu przed rekultywacją
12

Wnioskowana pomoc nie może przekraczać 100% kosztów rekultywacji pomniejszonych o wzrost wartości
gruntu wynikający z jej przeprowadzenia.
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zł

b) Wartość gruntu po rekultywacji
zł

Należy wskazać, w jaki sposób ustalono powyższe wartości
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2) Inwestycja w odnawialne źródło energii lub produkcję biopaliw spełniających
kryteria zrównoważonego rozwoju13
a) Szczegółowy opis inwestycji referencyjnej w źródło konwencjonalne o
porównywalnej - do źródła będącego przedmiotem Wniosku (OZE) - rocznej
produkcji energii (w przypadku biopaliw – inwestycji pozwalającej uzyskać
taką samą ilość paliwa innego niż biopaliwa spełniającego kryteria
zrównoważonego rozwoju):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

b) Wskazać zakres przychodów i kosztów eksploatacyjnych (zarówno przy
inwestycji planowanej do realizacji, jak i referencyjnej), które zostały wzięte
pod uwagę przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych w Załączniku nr 2:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Wyjaśnienia dla obliczania kosztów kwalifikowanych w Załączniku nr 2: Przychody i koszty
przewidywane w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji obiektu (inwestycji planowanej i referencyjnej)
obejmują pięć pełnych lat, poczynając od dnia przekazania obiektu do użytkowania. W przypadku,
gdy użytkowanie rozpoczynałoby się w trakcie roku kalendarzowego (a nie wraz z jego początkiem),
przedmiotowe wielkości przypadają w kolejnych sześciu latach kalendarzowych, przy czym w
pierwszym i w szóstym roku wielkości te obejmują tylko kilka miesięcy.
Przykład:
Jeśli użytkowanie obiektu rozpoczyna się we wrześniu 2014 r., a miesięczne koszty eksploatacyjne
wynoszą 20.000 zł, wówczas w poszczególnych latach należy wpisać następujące wartości:
2014 r. - 80.000 zł (koszty eksploatacyjne z 4 miesięcy eksploatacji; m-ce wrzesień - grudzień)
2015 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2016 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2017 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2018 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2019 r. - 160.000 zł (koszty eksploatacyjne z 8 miesięcy eksploatacji; m-ce styczeń - sierpień),
Analogicznie należy postąpić wypełniając pozostałe dane w kalkulatorze.
13

Koszt kwalifikowany liczony jest jako różnica pomiędzy zdyskontowanym kosztem realizowanej inwestycji,
zdyskontowaną wartością kosztów inwestycji referencyjnej oraz zdyskontowanymi korzyściami wynikającymi z
eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji w porównaniu do korzyści eksploatacji inwestycji
referencyjnej [korzyści=(przychody eksploatacyjne z realizowanej inwestycji – koszty eksploatacyjne z
realizowanej inwestycji)-(przychody eksploatacyjne z inwestycji referencyjnej – koszty eksploatacyjne z
inwestycji referencyjnej). Załącznikiem nr 2 do Części A.1 jest kalkulator, który powinien zostać wypełniony i
przekazany przez Wnioskodawcę.
Za stopę dyskontową należy przyjąć stopę bazową, ustalaną przez Komisję Europejską, powiększoną o 1 punkt
procentowy. Stopa bazowa jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i publikowana na
stronie
internetowej
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referencyjna/
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Koszty eksploatacyjne nie powinny zawierać podatku dochodowego, amortyzacji ani kosztów
finansowych. Przychody dotyczą między innymi sprzedaży energii elektrycznej (jeżeli produkowane
będzie również ciepło, wówczas również – sprzedaży energii cieplnej), czy świadectw pochodzenia
energii.

3) Inwestycja polegająca na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji13
a) Szczegółowy opis inwestycji referencyjnej - pozwalającej uzyskać taką samą
ilość energii elektrycznej i cieplnej – jak w źródle będącym przedmiotem
wniosku - bez osiągnięcia wysokosprawnej kogeneracji:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) Wskazać zakres przychodów i kosztów eksploatacyjnych (zarówno przy
inwestycji planowanej do realizacji, jak i referencyjnej), które zostały wzięte
pod uwagę przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych w Załączniku nr 2:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Wyjaśnienia dla obliczania kosztów kwalifikowanych w Załączniku 2: Przychody i koszty
przewidywane w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji obiektu (inwestycji planowanej i referencyjnej)
obejmują pięć pełnych lat, poczynając od dnia przekazania obiektu do użytkowania. W przypadku,
gdy użytkowanie rozpoczynałoby się w trakcie roku kalendarzowego (a nie wraz z jego początkiem),
przedmiotowe wielkości przypadają w kolejnych sześciu latach kalendarzowych, przy czym w
pierwszym i w szóstym roku wielkości te obejmują tylko kilka miesięcy.
Przykład:
Jeśli użytkowanie obiektu rozpoczyna się we wrześniu 2014 r., a miesięczne koszty eksploatacyjne
wynoszą 20.000 zł, wówczas w poszczególnych latach należy wpisać następujące wartości:
2014 r. - 80.000 zł (koszty eksploatacyjne z 4 miesięcy eksploatacji; m-ce wrzesień - grudzień)
2015 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2016 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2017 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2018 r. - 240.000 zł (koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2019 r. - 160.000 zł (koszty eksploatacyjne z 8 miesięcy eksploatacji; m-ce styczeń - sierpień),
Analogicznie należy postąpić wypełniając pozostałe dane w kalkulatorze.
Koszty eksploatacyjne nie powinny zawierać podatku dochodowego, amortyzacji ani kosztów
finansowych. Przychody dotyczą między innymi sprzedaży energii (elektrycznej i cieplnej), czy
świadectw pochodzenia energii (czerwonych lub żółtych certyfikatów).

4) Pozostałe inwestycje13
a) Czy celem i efektem inwestycji jest wyłącznie poprawa stanu środowiska?
Jeżeli oprócz efektów środowiskowych inwestycja wiąże się z osiąganiem dodatkowych efektów (np.
zwiększenie produkcji, utrzymanie produkcji dzięki zastąpieniu urządzeń wymagających
natychmiastowej wymiany, udoskonalenie produktu itp.), wówczas należy zaznaczyć „NIE”.

TAK

NIE

b) W zależności od przypadku mającego zastosowanie:
Przez standard ochrony środowiska Unii Europejskiej należy rozumieć standard ogłoszony (opublikowany) w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, niekoniecznie w danym momencie obowiązujący.
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

- Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję prowadzącą do dostosowania do standardów ochrony
środowiska Unii Europejskiej, o których mowa w pkt II.1.d.114, należy przedstawić opis inwestycji
referencyjnej – tj. porównywalnej pod względem technicznym15, która nie zapewnia zakładanej
poprawy stanu środowiska. W przypadku, gdy celem i efektem inwestycji jest wyłącznie poprawa
stanu środowiska, inwestycja referencyjna jest zerowa.
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..……
- Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję prowadzącą do dostosowania do standardów ochrony
środowiska Unii Europejskiej, o których mowa w pkt II.1.d.2 lub pkt II.1.d.3 16, należy
przedstawić opis inwestycji referencyjnej, tj. prowadzącej do osiągnięcia poziomu ochrony
środowiska UE, który Wnioskodawca powinien spełniać na dzień udzielenia pomocy. Jeżeli
realizowana inwestycja służy osiągnięciu również innych efektów niż środowiskowe, inwestycja
referencyjna musi być dodatkowo porównywalna pod względem technicznym15 do inwestycji
realizowanej przez Wnioskodawcę.

……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..……
- Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję przy braku standardów ochrony środowiska Unii
Europejskiej, jeżeli nie służy ona jednocześnie dostosowaniu do polskich standardów ochrony
środowiska, należy przedstawić opis inwestycji referencyjnej - prowadzącej do osiągnięcia
poziomu ochrony środowiska niższego niż zakładany i która mogłaby zostać zrealizowana bez
uzyskania pomocy publicznej. Jeżeli realizowana inwestycja służy osiągnięciu również innych
efektów niż środowiskowe, inwestycja, którą należy wskazać, musi być dodatkowo
porównywalna pod względem technicznym15 do inwestycji realizowanej przez Wnioskodawcę.
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..……
- Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję przy braku standardów ochrony środowiska Unii
Europejskiej, jeżeli służy ona dostosowaniu do polskich standardów ochrony środowiska, należy
przedstawić opis inwestycji referencyjnej – tj. porównywalnej pod względem technicznym15,
niezwiązanej z podwyższeniem poziomu ochrony środowiska rozumianym jako dostosowanie do
polskich standardów ochrony środowiska.
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..……

14

Dotyczy Wnioskodawcy, który uzyskał w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy w zakresie możliwości
uzyskania pomocy na dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej. Punkt ten ma również
zastosowanie do powyższej sytuacji, gdy realizowana inwestycja prowadzi dodatkowo do poprawy stanu
środowiska w stopniu wyższym niż wymagają tego przedmiotowe standardy ochrony środowiska Unii
Europejskiej.
15
Jako inwestycja porównywalna pod względem technicznym może zostać uznana inwestycja powodująca np.
zwiększenie produkcji, udoskonalenie produktu lub polegająca na zakupie - dla zapewnienia ciągłości produkcji urządzeń zastępujących inne urządzenia wymagające natychmiastowej wymiany.
16
Dotyczy Wnioskodawcy dostosowującego przedsiębiorstwo do standardów Unii Europejskiej już
ogłoszonych, ale jeszcze nieobowiązujących. Punkt ten ma również zastosowanie do powyższej sytuacji, gdy
realizowana inwestycja prowadzi dodatkowo do poprawy stanu środowiska w stopniu wyższym niż wymagają
tego przedmiotowe standardy ochrony środowiska Unii Europejskiej.
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

- Jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję prowadzącą do poprawy stanu środowiska w stopniu
wyższym niż wymagają tego standardy ochrony środowiska Unii Europejskiej17, należy
przedstawić opis inwestycji referencyjnej – tj. zapewniającej jedynie dostosowanie do tych
standardów. Jeżeli realizowana inwestycja służy osiągnięciu również innych efektów niż
środowiskowe, inwestycja referencyjna musi być dodatkowo porównywalna pod względem
technicznym15 do inwestycji realizowanej przez Wnioskodawcę.
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….………

c) Zakres przychodów i kosztów eksploatacyjnych (zarówno przy inwestycji
planowanej do realizacji, jak i referencyjnej), które zostały wzięte pod uwagę
przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych w Załączniku nr 2:
Należy wskazać, które z niżej wskazanych kryteriów jest spełnione dla inwestycji objętej
Wnioskiem, a następnie dokonać odpowiednich przeliczeń w Załączniku nr 2.
Wnioskodawca jest mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorstwem
Celem
inwestycji jest
zmniejszenie
zużycia
energii

Wnioskodawca jest dużym
przedsiębiorstwem, które nie jest objęte
unijnym systemem handlu uprawnieniami
do emisji CO2
Wnioskodawca jest dużym
przedsiębiorstwem, które jest objęte
unijnym systemem handlu uprawnieniami
do emisji CO2

Inwestycja służy innym celom niż zmniejszenie zużycia
energii

W Załączniku nr 2 należy przedstawić
korzyści
planowane
w
okresie
pierwszych
3
lat
eksploatacji
przedmiotu inwestycji.
W Załączniku nr 2 należy przedstawić
korzyści
planowane
w
okresie
pierwszych
4
lat
eksploatacji
przedmiotu inwestycji.
W Załączniku nr 2 należy przedstawić
korzyści
planowane
w
okresie
pierwszych
5
lat
eksploatacji
przedmiotu inwestycji.
W Załączniku nr 2 należy przedstawić
korzyści
planowane
w
okresie
pierwszych
5
lat
eksploatacji
przedmiotu inwestycji.

Wyjaśnienia dla obliczania kosztów kwalifikowanych w Załączniku nr 2: Przychody i koszty
przewidywane w okresie pierwszych 3/4/5 lat eksploatacji przedmiotu inwestycji (inwestycji planowanej i
referencyjnej) obejmują pełne lata, poczynając od dnia przekazania obiektu do użytkowania. W
przypadku, gdy użytkowanie rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego (a nie wraz z jego
początkiem) w pierwszym i w ostatnim roku korzyści obejmują tylko kilka miesięcy.
Odpowiednie dane należy wpisać do tabeli wraz ze wskazaniem, których lat dotyczą.
Przykład:
Wniosek dotyczy inwestycji, dla której należy przedstawić 5-letnie korzyści. Jeśli użytkowanie obiektu
rozpoczyna się we wrześniu 2014 r., a miesięczne dodatkowe koszty eksploatacyjne związane z
realizowaną inwestycją wynoszą 20.000 zł, wówczas w poszczególnych latach należy wpisać następujące
wartości:
2014 r. - 80.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 4 m-cy eksploatacji; m-ce wrzesień - grudzień)
2015 r. - 240.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2016 r. - 240.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2017 r. - 240.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2018 r. - 240.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 12 miesięcy eksploatacji)
2019 r. - 160.000 zł (dodatkowe koszty eksploatacyjne z 8 m-cy eksploatacji; m-ce styczeń - sierpień),
Analogicznie należy postąpić wypełniając pozostałe dane w kalkulatorze.
Jeżeli inwestycja referencyjna jest zerowa, a realizowana inwestycja generuje oszczędności, należy je
wówczas wskazać w kalkulatorze jako ujemne koszty eksploatacyjne. Oszczędności, o których mowa,
17

Nie dotyczy sytuacji, o której mowa w przypisie 14.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, część dotycząca pomocy publicznej

Strona 16 z 22

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………
mogą wynikać ze zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia kosztów składowania
lub odbioru odpadów, czy mniejszego zużycia energii, wody lub surowców, Koszty eksploatacyjne nie
powinny zawierać podatku dochodowego, amortyzacji ani kosztów finansowych.
Przychody eksploatacyjne mogą wynikać np. ze wzrostu zdolności produkcyjnych lub usługowych.

5) Wartości niematerialne i prawne
Czy w ramach kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą występują koszty
wchodzące w zakres określony w § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Środowiska

TAK

NIE

Jeśli TAK, to należy:
- wymienić te koszty:
………………………………………………………………………………………
- podać ich wartość:
……………………...………………………………………………………………
- potwierdzić, że wartości niematerialne i prawne spełniać będą warunki określone
w § 7 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. rozporządzenia:
będą nabyte na warunkach rynkowych od przedsiębiorstwa, nad którym nabywca
nie sprawuje bezpośredniej ani pośredniej kontroli
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości
będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc
będą pozostawać w zakładzie, z którym związana jest pomoc i będą
wykorzystywane w tym zakładzie przez co najmniej 5 lat, chyba że są przestarzałe
pod względem technicznym

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

(data, podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

4) INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA
POTWIERDZONA AKTEM PRAWA UNIJNEGO LUB KRAJOWEGO
Należy wskazać właściwy akt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2
Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia
usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005 r., str. 67)18
Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r., str. 3)19
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012
r., str. 8)
Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i
drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1) (z wyjątkiem pomocy
regionalnej oraz pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, o której mowa w
rozdziale nr 3)
Decyzja Komisji nr SA. 36221 z dnia 08.07.2013 r. - Zmiana pomocy
na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Bochnia”
Decyzja Komisji nr SA. 36222 z dnia 08.07.2013 r. - Zmiana pomocy
na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Wieliczka”
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu
ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
(Dz. U. z 2013 r., poz. 580)
Inne

Jeżeli zaznaczono „Inne” należy podać tytuł właściwego aktu, jego datę oraz numer.
……………………………………………………………………………………………………………

W odrębnym załączniku należy wykazać zgodność wnioskowanego dofinansowania
ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy
18

Decyzja ta obowiązuje dla rekompensat udzielonych do 30 stycznia 2012 r. Tekst decyzji dostępny pod
adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:312:0067:0073:PL:PDF
19
Decyzja ta obowiązuje dla rekompensat udzielonych po 30 stycznia 2012 r. Najważniejsze akty prawa Unii
Europejskiej z zakresu pomocy publicznej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

(data, podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

Załącznik nr 1
Uwaga: Poniższe tabele obowiązane są przedstawić tylko podmioty, do których zastosowanie ma pkt 3 Instrukcji dotyczącej wypełniania Załącznika A.1. Część dotycząca pomocy
publicznej

Koszty przedsięwzięcia

Wnioskowana
pomoc
publiczna*

Lp.

Wyszczególnienie
(obiekty,
czynności, prace,
dostawy, zakupy)

Lp.
według
aktualnego
Harmonogr.
rzeczowofinansowego

Całkowite
koszty
kwalifik.**

Poniesione
koszty
kwalifik. **

Całkowite
koszty
niekw.**

Poniesione
koszty
niekw.**

[w zł]

do dnia …

Koszty do poniesienia w zł**

Pierwszy rok finansowania (kwartały)

[w zł]
I

II

III

IV

Razem
rok ….

I

II

III

IV

Razem
rok ….

7.

8.

9.

10.

11.

…

…

…

…

n

(jak w HRF)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
…n
A

RAZEM koszty kwalifikowane

B

RAZEM koszty niekwalifikowane

C

RAZEM koszty (A+B)

1.
2.
…n
A

RAZEM koszty kwalifikowane

B

RAZEM koszty niekwalifikowane

C

RAZEM koszty (A+B)
RAZEM
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………
* W poszczególnych wierszach kolumny należy podać rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej wskazany w pkt I sekcji Informacje ogólne oraz, w przypadku gdy Wnioskodawca
występuje o pomoc regionalną na nowe inwestycje, które będą realizowane w różnych województwach – należy podać, w odrębnych wierszach, nazwę każdego z województw
(a w kolejnych kolumnach dane dotyczące części przedsięwzięcia realizowanej w danym województwie).
** W przypadku, gdy dany rodzaj kosztu dotyczy kilku rodzajów wnioskowanej pomocy publicznej lub różnych województw (patrz przypis do kolumny 1) wartość takiego kosztu należy
odpowiednio podzielić i przyporządkować. Sytuacja taka może dotyczyć np. kosztów projektów budowlanego lub wykonawczego czy nadzoru. Wartości wskazane w wierszu
„RAZEM” muszą być zgodne z całkowitymi kosztami inwestycji wskazanymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr………
z dnia …………

Plan finansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w zł

Wnioskowana pomoc
publiczna *

Forma dofinansowania (w
tym umorzenie)

1.

2.

Pierwszy rok finansowania**
(kwartały)

Rok finansowania **
(kwartały)

Całkowita
wartość
dofinansowania
(w tym
umorzenie)**

I

II

III

IV

Razem
rok ….

I

II

III

IV

Razem
rok ….

3.

4.

5.

6.

7.

8.

…

…

…

…

n

RAZEM

* W poszczególnych wierszach kolumny należy podać rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej wskazany w pkt I sekcji Informacje ogólne oraz, w przypadku gdy Wnioskodawca
występuje o pomoc regionalną na nowe inwestycje, które będą realizowane w różnych województwach – należy podać, w odrębnych wierszach, nazwę każdego z województw
(a w kolejnych kolumnach dane dotyczące części przedsięwzięcia realizowanej w danym województwie).
** Określając wartość dofinansowania/umorzenia (kolumny od 3 do n) przypadającą na każdą z wnioskowanej pomocy publicznej, należy uwzględnić odpowiednio jej rozkład
w odniesieniu do kosztów wspólnych dla kilku przypadków pomocy (np. kosztów projektów budowlanego lub wykonawczego czy nadzoru).
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