
Dokumenty w postępowaniu o wydanie decyzji o udzielenie wsparcia 

 

Wniosek wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713) 

(podpisany zgodnie z reprezentacją przedsiębiorcy, z wpisaną przy podpisie datą sporządzenia wniosku; w przypadku 

udzielenie pełnomocnictwa należy dołączać oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną przez pełnomocnika będącego radcą 

prawnym lub doradcą podatkowym kopię lub poświadczoną notarialnie kopię; w części wniosku dot. okresu utrzymania 

zatrudnienia w związku z nową inwestycją sugerujemy wpisanie do kiedy zostaną utworzone nowe miejsca pracy i przez jaki 

okres utrzymane – np. utworzenie nowych miejsc pracy do dnia 31.12.2020 i utrzymanie do dnia 31.12.2023) 

oraz załączniki do wniosku (spis załączników we wniosku) 

1) Biznes plan (sugeruje się sporządzenie i załączeniu do wniosku) 

2) Oświadczenia do wskazanych we wniosku kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązuje się 

przedsiębiorca (dla każdego z kryterium odrębne oświadczenie) 

3) Wypisy z ewidencji gruntów dla działek, na których planowana jest realizacja inwestycji (w przypadku gdy działki 

nie są własnością przedsiębiorcy lub w jego użytkowaniu wieczystym należy w biznes planie/ opisie 

przedsięwzięcia opisać w jaki sposób mają być udostępnione na realizację inwestycji – zakup, dzierżawa inne) 

4) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu lub aktualny 

wydruk z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP                                                                              

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx?empty=0  

5) Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT za trzy 

ostatnie lata (w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe co do ostatniego roku podatkowego spółki 

matki i oświadczenie spółki matki o zobowiązaniu się do zapewnienia finansowania inwestycji). 

6) Zaświadczenia urzędu skarbowego (US) i zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) o niezaleganiu w opłacaniu 

podatku i składek lub oświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i o niezaleganiu 

za składkami ZUS złożone się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w 

oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodnie z prawdą”).  

7) Oświadczenie, że wobec przedsiębiorcy nie toczy się postępowanie ws. upadłości przedsiębiorcy lub że nie została 

ogłoszona upadłość – art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (w oświadczeniu należy zawrzeć 

klauzulę „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodnie z prawdą”). 

8) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, 

pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza dostępny na stronie 

internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl/wzor_formularza_inna_niz_pomoc_de_minimis.php 

9) oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do przekazywania informacji do zarządzającego obszarem – K-S 

SSE S.A. w celu gromadzenia ich w ewidencji, o której mowa w art.  32. Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. 

10) W przypadku pomocy regionalnej udzielonej na dywersyfikację produkcji istniejącego przedsiębiorstwa, należy 

dołączyć oświadczenie i dokumenty świadczące o spełnieniu dodatkowego kryterium, tj. potwierdzające, że koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie dywersyfikacji. 

11) W przypadku pomocy regionalnej udzielonej na zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu 

produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, należy dołączyć oświadczenie i dokumenty świadczące o spełnieniu 

dodatkowego kryterium, tj. potwierdzające, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx?empty=0
http://www.uokik.gov.pl/wzor_formularza_inna_niz_pomoc_de_minimis.php


koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą zmianie w okresie ostatnich trzech lat 

obrotowych przed dniem złożenia wniosku o pomoc. 

12) W przypadku złożenia oświadczenia o otrzymanej pomocy – oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy 

(otrzymanej zarówno przez oferenta jak i innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej), którą 

otrzymano na inne przedsięwzięcia gospodarcze w ciągu ostatnich 3 lat na tym samym obszarze NTS, w którym 

realizowane będzie nowe przedsięwzięcie gospodarcze. 

13) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w badaniach ewaluacji programu pomocy regionalnej udzielanej 

przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu.  

14) Oświadczenie, że w deklarowanych kosztach kwalifikowanych inwestycji nie zostały ujęte koszty budowy 

szerokorozumianej instalacji energetycznej związanej z wytwarzaniem energii, jej dystrybucją i infrastrukturą. 

 


