
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Lista i zakres wymaganych zał ączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny  

formalnej i oceny merytorycznej I stopnia: 

1) Pozytywna opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na 
którym realizowany będzie projekt. 

Załącznik obowiązkowy. Dokument składany w oryginale lub kopii. Jeśli jest składany w kopii, kopia musi 
zostać poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie 
konkursu. 

 

2) Plan realizacji projektu. 

Załącznik obowiązkowy składany w oryginale. Załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną 
do reprezentacji Wnioskodawcy na zasadach określonych w regulaminie. Wymagany czytelny podpis lub 
podpis i pieczątka imienna. 

 

3) Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne. 

Załącznik obowiązkowy. Dokument składany w oryginale lub kopii. Jeśli składany jest w oryginale, 
załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy na zasadach 
określonych w regulaminie. Wymagany czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna. Jeśli jest 
składany w kopii, kopia musi zostać poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami 
określonymi w regulaminie konkursu. 

 

4) Harmonogram realizacji projektu. 

Załącznik obowiązkowy składany w oryginale. Załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną 
do reprezentacji Wnioskodawcy na zasadach określonych w regulaminie. Wymagany czytelny podpis lub 
podpis i pieczątka imienna. 

 

5) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy, który 
podpisał wniosek i załączniki, do działania w jego imieniu i na jego rzecz1. 

Dokument może być składany w oryginale, zalecane jest złożenie kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. 

 

6) Oświadczenie potwierdzające, że wydatki poniesione przez podmiot upoważniony 
spełniają warunki kwalifikowania wydatków lub porozumienie/umowa pomiędzy 
wnioskodawcą a danym podmiotem, na podstawie której staje się on podmiotem 

                                                             
1 Jeśli dokumentem tym jest KRS, wystarczy podanie numeru KRS w formie pisemnej (np. w piśmie przewodnim). 
Jeśli dokumentem potwierdzającym umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy jest pisemne powołanie (np. 
powołanie dyrektora Parku Narodowego, powołanie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska itp.), 
dopuszczalne jest podanie linku do strony internetowej, na której można znaleźć aktualny dokument powołania w 
wersji elektronicznej. W pozostałych przypadkach należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego 
umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem. 



upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w przyszłości w ramach 
danego projektu. 

Załączniki składane wyłącznie, jeśli w projekcie występuje podmiot upoważniony do ponoszenia 
wydatków. W takiej sytuacji oświadczenie jest wymagane jedynie, jeśli podmiot upoważniony poniósł 
wydatki kwalifikowalne i jest składane w oryginale, podpisane przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wnioskodawcy (wymagany czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna). Porozumienie 
lub umowa mogą być składane w oryginale lub kopii. Jeśli składany jest w oryginale, załącznik musi być 
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy na zasadach określonych w 
regulaminie. Wymagany czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna. Jeśli jest składany w kopii, kopia 
musi zostać poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie 
konkursu. 

 

7) Statut pozarządowej organizacji ekologicznej (jeśli dotyczy). 

Wymagane tylko w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa. Załącznik składany 
jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie 
konkursu. 

 

8) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez 
GDOŚ (jeśli dotyczy). 

Załącznik składany tylko przez podmioty zobowiązane do sprawozdawania do rejestrów prowadzonych 
przez GDOŚ wymienionych w treści oświadczenia. Załącznik składany w oryginale, podpisany przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy (wymagany czytelny podpis lub podpis i pieczątka 
imienna). Zgodnie z wzorem oświadczenia wymagana jest także pieczęć instytucji.  

 

9) Oświadczenie dot. zakazu podwójnego dofinansowania. 

Załącznik obowiązkowy składany w oryginale, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Wnioskodawcy na zasadach określonych w regulaminie. Wymagany czytelny podpis lub podpis  
i pieczątka imienna. Zgodnie z wzorem oświadczenia wymagana jest także pieczęć instytucji. 

 

 
 


