
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU

Nazwa załącznika
Dołączono 
do wniosku

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status 
prawny (wymagane tylko w przypadku zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS)

Aktualny statut – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Wnioskodawcy 

Sposób reprezentacji/pełnomocnictwo (wymagane tylko w przypadku gdy upoważnienie do 
reprezentacji Wnioskodawcy w sprawie nie wynika z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego) 

Udokumentowane posiadanie konta bankowego 

Udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 
części nie objętej dofinansowaniem Funduszu (umowy, oświadczenia itp.) 

Udokumentowanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i 
lokalowych do realizacji zadania ( umowy, oświadczenia itp.)

Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dokument potwierdzający prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku ( roczne uproszczone 
sprawozdanie merytoryczne) 

Zakres merytoryczny zadania (harmonogram realizacji zadania, nazwa, miejsce, szczegółowy 
przebieg imprezy) – załącznik nr 1 

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego – załącznik nr 2 

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą do wnioski ponadto należy załączyć: 

Zaświadczenie o pomocy de minimnis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de 
minimis w tym okresie 

Informację o każdej pomocy innej niż de minimnis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest 
związana pomoc de minimis 

W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy 
załączyć: 

Potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej 

Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

Zaświadczenie o pomocy de minimnis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de 
minimis w tym okresie 



Informację o każdej pomocy innej niż de minimnis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest 
związana pomoc de minimis 

Inne dokumenty:
1. ………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………


	ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU

