
Lista załączników do wniosku: 

1) Aktualny odpis lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru KRS lub wydruk albo 

zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. 

2) Informacja o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację 

zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem 

dotychczasowych źródeł finansowania – załącznik nr 1 do wniosku.  

3) Informacja o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON przez Wnioskodawcę – załącznik nr 2 do              

wniosku. 

4) Statut – jeżeli dotyczy. 

5) Sposób reprezentacji - pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby 

upełnomocnione do reprezentowania podmiotu – jeżeli dotyczy. 

6) Udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków 

technicznych i lokalowych do realizacji zadania – oświadczenie załącznik nr 3 do wniosku. 

7) Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem – oświadczenie nr 4 do wniosku. 

8) Informacja o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej  

z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

9) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy 

oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de 

minimis w tym okresie – dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu  

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz podmiotu prowadzącego 

zakład pracy chronionej. 

10) Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, 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 - dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu  

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  oraz podmiotu prowadzącego 

zakład pracy chronionej. 

11) Kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakłady pracy chronionej – dotyczy podmiotu 

prowadzącego zakład pracy chronionej. 

12) Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku - dotyczy podmiotu 

prowadzącego zakład pracy chronionej. 

13 ) Oświadczenia Wnioskodawcy – załącznik nr 5 do wniosku. 

14) Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 


