
Załącznik nr 1 
 

LISTA WYMAGANYCH ZAŁACZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
 
I ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO WNIOSKU: 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich 
możliwych źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy; 

 

II ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EKOLOGICZNO-
TECHNICZNYM 

1. Zadania państwowej służby geologicznej i KAPSCO2 określone w ustawie Pgg: 

 krótkie uzasadnienie wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia, 

 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; 
badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru, z wyłączeniem prac 
własnych PIG-PIB, 

 oświadczenie, że zakres rzeczowy przedstawiony we wniosku nie był wcześniej realizowany. 
 

2. Rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz 
energii cieplnej suchych skał. 

 mapa lokalizacyjna przedsięwzięcia, 

 projekt robót geologicznych, 

 decyzja właściwego marszałka województwa zatwierdzająca projekt robót geologicznych lub 
zgłoszenie projektu robót właściwemu staroście, 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu na okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres 
jego trwałości, 

 analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, 

 kosztorys inwestorski, 

 oświadczenie o możliwości pokrycia z innych źródeł przekroczenia kosztów jednostkowych, 
określonych w Katalogu kosztów jednostkowych, 

 indywidualna interpretacja właściwego urzędu skarbowego w zakresie kwalifikowalności podatku 
VAT w przypadku, gdy Wnioskodawca uzna, że VAT stanowi koszt przedsięwzięcia, 

 w przypadku, gdy VAT nie jest kosztem przedsięwzięcia, dokument potwierdzający posiadanie 
środków na pokrycie podatku VAT. 

 
3. Badania, prace geologiczne dla ochrony środowiska 

 kserokopia 3 ofert z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych 
wykonawców (badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru). 

 
III ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

1. Zadania państwowej służby geologicznej i KAPSCO2 określone w ustawie Pgg 
5. Badania, prace geologiczne dla ochrony środowiska 

 mapa lokalizacyjna przedsięwzięcia – jeśli dotyczy przedsięwzięcia, 

 kosztorys inwestorski– jeśli dotyczy przedsięwzięcia, 

 decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych – jeśli dotyczy przedsięwzięcia, 

 inne decyzje wymagane przepisami prawa - jeśli dotyczą przedsięwzięcia, 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu na okres realizacji przedsięwzięcia i okres jego 
trwałości – jeśli dotyczy przedsięwzięcia. 

 
 
 
 
 



IV ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZAKRESIE FINANSOWYM 

 
Lp. Wnioskodawca Dokumenty prawne Dokumenty finansowe 

1. Państwowy Instytutu 
Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy 

statut  

2.  Jednostki samorządu 
terytorialnego 

 Aktualna Wieloletnia Prognoza 
Finansowa wraz z opinią 
Regionalnej izby 
Obrachunkowej; 
Inne dokumenty finansowe 
(jeżeli dotyczy –Wnioskodawca 
może złożyć dodatkowy 
dokument poza obligatoryjnie 
wymaganymi). 

3. Przedsiębiorstwa  Statut spółki/ 
przedsiębiorstwa albo 
umowa spółki; 

Sprawozdanie finansowe za 
ostatnie 3 lata poprzedzające rok 
złożenia wniosku; 
Opinia biegłego i raport z 
badania sprawozdania 
finansowego za ostatnie 3 lata 
poprzedzające rok złożenia 
wniosku (jeżeli dotyczy); 
Sprawozdanie statystyczne 
według wzoru F-01 (lub inne) za 
wykonany okres sprawozdawczy 
bieżącego roku (jeżeli dotyczy); 
Inne dokumenty finansowe 
(jeżeli dotyczy –Wnioskodawca 
może złożyć dodatkowy 
dokument poza obligatoryjnie 
wymaganymi). 

 
W przypadku Beneficjentów nie będących: 

 Państwowym Instytutem Badawczym, 

 jednostką samorządu terytorialnego, 

 państwową jednostką budżetową, 
należy przedstawić dokumenty potwierdzające zbilansowanie źródeł finansowania (zarówno kosztu netto 
jak i brutto) 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 (jeżeli dotyczy –Wnioskodawca może złożyć inne dodatkowe dokumenty). 
 

V ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ 
 
W przypadku ubiegania się o: 

a) pomoc de minimis - informacje na formularzu stanowiącym odpowiedni załącznik 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. poz. 1543) 

b) pomoc inną niż de minimis - informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 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 poz. 238). 

 
W zależności od przeznaczenia pomocy mogą być wymagane dodatkowe załączniki. Wówczas konieczność 
ich załączenia określa Generator wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja wypełniania wniosku. 


