
Załącznik nr 1 do  wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2023 r.

Lp. Wymagane załączniki
Załączono do

wniosku
Tak Nie

1.

Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych lub działalność związaną z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku 
(statut, aktualny wypis z KRS, sprawozdania z działalności).

2.

Informacja/oświadczenie o zabezpieczeniu pomieszczeń niezbędnych do 
zrealizowania zadania – zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania. 
Informacja/oświadczenie o zapewnieniu kadry niezbędnej do właściwego 
zrealizowania zadania.

3.
Cel dofinansowania, program merytoryczny realizacji zadania/szczegółowy opis 
planowanych działań przy realizacji zadania, proponowany sposób 
wykorzystania dofinansowania.

4.
Kosztorys rzeczowo-finansowy obejmujący rodzaje kosztów związanych 
z realizacją przedsięwzięcia.

5.
Udokumentowanie lub oświadczenie posiadania środków własnych lub 
pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

6.
Informacja o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych na realizację 
zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest 
wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania.

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku zaległości wobec Funduszu.

8.
Oświadczenie Wnioskodawcy o dotrzymaniu warunków umów o dofinansowanie
ze środków Funduszu, zawartych w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku lub
oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania w tym okresie.

9.

W przypadku,  gdy podmiot  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności  gospodarczej  (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) dołączyć należy:

a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym
bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

b) 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.

Dodatkowo – w przypadku Zakładów Pracy Chronionej:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 

chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 
trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

10. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną załączoną do wniosku. 

11.
Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby 
upełnomocnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.
3. Oświadczam, że nie toczy się w stosunku do podmiotu postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony 

wniosek o likwidację.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem 
rzeczywistym wniosek zostanie przekazany do archiwum bez rozpatrzenia.

………………………………….
       data i pieczęć Wnioskodawcy


