
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW – TRWAJĄCE NABORY 
 

NAZWA 
PROGRAMU 

OGÓLNE (WYMAGANE DLA WSZYSTKICH 
WNIOSKÓW) 

W ZALEŻNOŚCI OD 
FORMY 

DOFINANSOWANIA 

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZALEZNOŚCI OD 
WNIOSKODAWCY 

(INNE NIŻ 
FINANSOWE) 

FINANSOWE POMOC 
PUBLICZNA 

INNE 

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
środowiska z 
likwidacją ich 
skutków Część 1) 
Dostosowanie do 
zmian klimatu 

1. Akt powołania kierownika jednostki; 

2. Statut/Regulamin; 

3. Pełnomocnictwo/upoważnienie do 

złożenia i podpisania wniosku (jeżeli 

dotyczy) – kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem; 

 

 

Dla dotacji: 
 
- 
uprawdopodobnienie 
braku możliwości 
pozyskania środków 
zagranicznych 

Działania infrastrukturalne  Zgodnie z załącznikiem 
dotyczącym 
dokumentów 
finansowych 

Zgodnie z zał. 
dotyczącym 
pomocy 
publicznej 

Jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki - 
Zaświadczenie właściwej 
komisji wyborczej o wyborze 
wójta/burmistrza/prezydenta  
oraz wyciąg z protokołu 
posiedzenia właściwej rady 
gminy, stwierdzającej 
odebranie ślubowania od 
wybranego 
wójta/burmistrza/prezydenta 
(jeżeli dotyczy) - kopie 
potwierdzone za zgodność z 
oryginałem; 

1. Oświadczenie, że przedsięwzięcie ma odzwierciedlenie w rządowych 
dokumentach, w tym w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy, masterplanach z nimi związanych lub planach zarządzania 
ryzykiem powodziowym ( od momentu ich wejścia w życie); 

2. Mapa/schemat przedstawiający lokalizację zadania i najważniejsze jego 
elementy/obiekty w skali umożliwiającej analizę przedsięwzięcia 
(wskazana wersja papierowa) 

3. Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli 
dotyczy); 

4. Kopia ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę/pozwolenie na 
realizację przedsięwzięcia przeciwpowodziowego (jeśli dotyczy) 

5. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia działań (na 
podstawie art. 118 a Ustawy o ochronie przyrody) – jeśli dotyczy; 

Działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu 
zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym 
budowa systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi 
zjawiskami klimatycznymi 

1. Pozytywna opinia Ministra Środowiska; 

Realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania 
zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne 
plany i strategie w zakresie działań adaptacyjnych 

1. Pozytywna opinia Ministra Środowiska; 

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
środowiska z 
likwidacją ich 
skutków Część 2) 
Zapobieganie i 
likwidacja 
skutków 
nadzwyczajnych 
zagrożeń 

1. Akt powołania kierownika jednostki; 

2. Statut/Regulamin; 

3. Pełnomocnictwo/upoważnienie do 

złożenia i podpisania wniosku (jeżeli dotyczy) – 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

4. Wypis z KRS (w przypadku zmian dokument 

potwierdzający wprowadzenie zmiany) 

Dla dotacji: 
 
- 
uprawdopodobnienie 
braku możliwości 
pozyskania środków 
zagranicznych 

Usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz 
naturalnych akwenach. 

 Zgodnie z załącznikiem 
dotyczącym 
dokumentów 
finansowych 

Zgodnie z zał. 
dotyczącym 
pomocy 
publicznej 

Jednostki samorządu 

terytorialnego i ich związki - 

Zaświadczenie właściwej 
komisji wyborczej o wyborze 
wójta/burmistrza/prezydenta  
oraz wyciąg z protokołu 
posiedzenia właściwej rady 
gminy, stwierdzającej 
odebranie ślubowania od 
wybranego 
wójta/burmistrza/prezydenta 
(jeżeli dotyczy) - kopie 
potwierdzone za zgodność z 
oryginałem; 

Dla dotacji: 

1. Szacunek szkód, przeprowadzony zgodnie z kompetencjami przez 
właściwego wojewodę lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej na kwotę co najmniej 1 mln zł, przy założeniu, że szkoda wystąpiła 
nie wcześniej niż dwa lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

Dla pożyczki: 

1. Szacunek szkód, przeprowadzony zgodnie z kompetencjami przez 
właściwego wojewodę lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej na kwotę co najmniej 1 mln zł,  

 


