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WERSJA TESTOWA                      
WFOŚIGW w Łodzi
Konkurs: Nasze Ekologiczne Pracownie  
Strona  z 
WFOŚIGW w Łodzi
Konkurs: Nasze Ekologiczne Pracownie  
Strona  z 
Wypełnianie harmonogramu należy zacząć od wypełniania pól dotyczących poszczególnych lat „Nakłady do poniesienia po dniu sporządzenia wniosku pierwotnego do czasu zakończenia realizacji zadania”, tak aby koszty automatycznie zostały zsumowane w pozycji „Ogółem”.Należy uzupełnić wiersze „Nakłady ogółem” i odpowiednio „Dotacja”.Następnie należy wypełnić kolumnę „Przed rokiem…” w przypadku, gdy dotyczy ona wniosku. Prawidłowo wypełniony harmonogram zostanie automatycznie uzupełniony w pozostałych polach
Należy pamiętać, że przy przekazywaniu Dotacji zaangażowanie środków własnych Beneficjenta, winno być nie niższe niż 10 % poniesionych nakładów ogółem
Przykłady poprawnie wypełnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego:
 WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI
Konkurs: Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja
A. INFORMACJE OGÓLNE
Blok tematyczny
A.1a
A.1b
Forma dofinansowania
Kwota dofinansowania
Pola uzupełniane automatycznie na podstawie Harmonogramu. Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 10.000,00 zł i wyższa niż 35.000,00 zł
Koszt całkowity zadania
Pola uzupełniane automatycznie na podstawie Harmonogramu
% 
dofinansowania
Pola uzupełniane automatycznie na podstawie Harmonogramu. Kwota dotacji może wynosić maksymalnie 90%
Pełna nazwa Wnioskodawcy
Nazwa zadania
Utworzenie punktu dydaktycznego
Utworzenie ekopracowni
Wniosek
Data wypełnienia wniosku
Poniższe pola wypełnia pracownik Funduszu
Nr wniosku
Nr sprawy
Data wpływu
Data rejestracji
Podpis i pieczątka  pracownika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódż
tel.: +48 42 66-341-00, faks: +48 42 66-341-01, e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl, www.zainwestujwekologie.pl
Telefony dla dziedzin:
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (GO) 42 66-34-131 (OZ) 4266-34-139/195Ochrona zasobów wodnych (OW/GW) 42 66-34-134Ochrona powietrza (OA) 42 66-34-130/135/136/137/138Pozostałe zadania ochrony środowiska (ZI) 42 66-34-131Ochrona przyrody i krajobrazu (OP) 42 66-34-151/152/155/156Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska (BN) 42 66-34-151/152/155/156Edukacja ekologiczna(EE) 42 66-34-151/152/155/156
B. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
B.1 Dane wnioskodawcy
Rodzaj Wnioskodawcy
Szczegółowa forma prawna 
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu/lokalu
Nazwa rejestru
KRS
Numer KRS
PKD
NIP
REGON
Telefon
Faks
Strona www
E-mail
Dysponent części budżetowej (tylko dla PJB)
B.1a Adres placówki realizującej projekt
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu/lokalu
Nazwa placówki
Dyrektor placówki
B.2 Adres do korespondencji  (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt. B.1)
B.2.1
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
B.3 Przedstawiciel Wnioskodawcy wyznaczony do kontaktów z Funduszem
Należy wskazać przedstawicieli Wnioskodawcy a także placówki
Nr   
Imię
Nazwisko
Stanowisko służbowe
Telefon
E-mail
           Sprawy merytoryczne
           Sprawy finansowe
B.4 Osoba/osoby upoważnione do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem (składania oświadczeń woli oraz kontrasygnowania umowy)
Nr    
Imię
Nazwisko
Stanowisko służbowe
B.5 Numer konta bankowego na który ma zostać wypłacona pomoc:
Numer rachunku
Nazwa banku
B.6. Podmiot, na który będą wystawiane faktury/rachunki
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
nabywca
odbiorca
NIP
Udział własny
nabywca
odbiorca
NIP
C. DANE TECHNICZNO-EKOLOGICZNE
C.1. Planowane terminy realizacji zadania
Termin rozpoczęcia realizacji zadania
Data w formacie 'DD-MM-RRRR'.
Termin zakończenia realizacji zadania
Termin zakończenia realizacji zadania nie później niż do dnia 30.04.2021 r. Data w formacie DD-MM-RRRR
C.2a. Opis zadania
Opis stanu istniejącego: nasadzeń, infrastruktury, małej architektury, ogrodzenia, nawierzchni
Koncepcja zagospodarowania, rodzaje nasadzeń, wyposażenia itp.
Aspekt społeczny planowanego do realizacji projektu
Uwagi dodatkowe i inne informacje dotyczące projektu
C.2b. Opis zadania
Opis istniejącego pomieszczenia , w którym ma powstać szkolna pracownia 
Wykaz obecnie posiadanych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu audio- video, itd., które pozostaną na wyposażeniu nowopowstałej pracowni
Lp.
Mebel, sprzęt, pomoc dydaktyczna, inne elementy wyposażenia, które pozostaną w planowanej do utworzenia pracowni
Uwagi
Opis pomysłu na pracownie i istotnych założeń co do jej funkcjonowania, zastosowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, elementy innowacyjne wyposażenia.
Aspekt społeczny planowanego do realizacji projektu
Uwagi dodatkowe i inne informacje dotyczące projektu
C.3. Efekt ekologiczny – liczba uczniów/dzieci z placówki, która będzie uczestniczyła w realizacji Projektu
C.4a. EFEKTY RZECZOWE PROJEKTU
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w Projekcie 
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt./m3
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Nazwa gatunkowa/ Opis	
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w Projekcie
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt./m2
Nakłady ogółem
Uwagi
SUMA:
C.4b. EFEKTY RZECZOWE PROJEKTU
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w projekcie
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w projekcie
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w projekcie
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Uwagi
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt.
Nakłady ogółem
Dofinansowanie
Krótkie uzasadnienie konieczności wykorzystania ich w Projekcie
SUMA:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szt./ m2
Nakłady ogółem
Uwagi
SUMA:
C.5. Kalendarium zajęć/ wydarzeń realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny (w okresie od zakończenia zadania do 31.12.2022r.)  
Lp
Przedmiot lub zajęcia w odniesieniu do poziomu klas np. biologia kl. 1, Liceum
Łączna ilość godzin na miesiąc 
[h/m-c]
Opis wartości merytorycznych planowanych do realizacji zagadnień, celowość zakupu m. in. pomocy dydaktycznych 
Lp.
Zajęcia dodatkowe np. koła ekologiczno – przyrodnicze, zajęcia przygotowujące do konkursów przyrodniczo - ekologicznych
Łączna ilość godzin na miesiąc 
[h/m-c]
Opis wartości merytorycznych planowanych do realizacji zagadnień, celowość zakupu m. in. pomocy dydaktycznych
C.6a. Planowana powierzchnia punktu dydaktycznego [m2]
C.6b. Planowana powierzchnia pracowni [m2]
C.7. Własność terenu/budynku
Czy Wnioskodawca jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym obiektu związanego z realizowanym zadaniem?
Czy Wnioskodawca jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym terenów (gruntów) na których realizowane jest zadanie?
Właściciel obiektu/terenu (gruntu) i forma władania nimi
D. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Nakłady do poniesienia po dniu sporządzenia wniosku pierwotnego do czasu zakończenia realizacji zadania
Lp.	
Wyszczególnienie 
Jednostka miary
Ilość
Koszt całkowity	
Nakłady ogółem (a)	
Udział własny (d)
Nakłady ogółem (a)
Udział własny (d)
Ogółem 
Nakłady ogółem (a)
Udział własny (d)
Rok
Nakłady ogółem (a)
Udział własny (d)
Nakłady ogółem (a)
Udział własny (d)
Kolejne lata
Nakłady ogółem (a)
Udział własny (d)
RAZEM
Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy
Podpisy i pieczątki osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
Podpis i pieczątka Gł. Księgowego/Skarbnika/
innych osób odpowiedzialnych za finanse Wnioskodawcy 
E. DANE FINANSOWE
E.1 Rozliczenie podatku VAT
Koszt całkowity zadania podany we wniosku o dofinansowanie z Funduszu jest w kwotach
Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto, każdorazowo Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia interpretacji indywidualnej wydanej z Dyrektora KIS w przedmiotowym zakresie. W przypadku braku powyższej interpetacji na etapie ubiegania się o dofinansowanie, Fundusz dopuszcza złożenie kserokopii wniosku o jej wydanie.
E.2. Źródła finansowania zadania w podziale na lata
Wyszczególnienie 
FINANSOWANIE ZADANIA W LATACH      
Źródło finansowania
Razem
I. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w tym:
- na cele bieżące
- na cele inwestycyjne
2. Pożyczka
II. Udział własny Wnioskodawcy
- Środki własne
- NFOŚiGW
- udział mieszkańców
- środki zagraniczne w tym UE
- pożyczki i kredyty z innych źródeł
III. Środki pochodzące z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Łodzi
Koszt całkowity - razem (I+II)
E.3 Środki własne
Środki wskazane w powyższej tabeli jako środki własne
Numer uchwały budżetowej
E.4 Planowane terminy wypłaty dofinansowania
Forma dofinansowania
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW (w zł.)
DOTACJA
Wypłata dofinansowania: (planowane terminy i wysokości transz)
Lp.
Termin wypłaty
Kwota transzy
Razem:
POŻYCZKA
Wypłata dofinansowania:
(planowane terminy i wysokości transz)
Lp.
Termin wypłaty
Kwota transzy
Razem:
E.5. Wnioskowane warunki spłaty pożyczki
Okres spłaty pożyczki z uwzględnieniem okresu karencji [lata]
Karencja w spłacie pożyczki [m-c]
Spłata kapitału
Wypłata pożyczki pomostowej (data)
Planowany termin spłaty pożyczki pomostowej
E.6. Wypłata dofinansowania 
E.6.1 Sposób wypłaty
E.7. Informacje dotyczące dofinansowania zadania ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych
Nr umowy o dofinansowanie
Data umowy 
o dofinansowanie
Zgodność kosztów wskazanych w umowie o dofinansowanie ze składanym wnioskiem 
Kwota dofinansowania udzielonego przez Instytucję Zarządzającą w PLN
w %
Czy na przedmiotowy Projekt została udzielona już pożyczka pomostowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wysokość pożyczki pomostowej
Numer umowy pożyczki pomostowej
E.8.Zabezpieczenia
Forma zabezpieczenia
F. OŚWIADCZENIA
F.1. Administracyjne kary pieniężne za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska
Oświadczam, że na dzień składania wniosku zobowiązanie naliczone Wnioskodawcy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
F.2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pomoc udzielana przez Państwo przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki:- jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, - udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, - ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), - grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
TAK/NIE
1.
Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej (tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku?, nie ma znaczenia rentowność)?
Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie (non-profit organisation – np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego. Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie na określonym rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.  W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy Wnioskodawca prowadzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony). Działalność ta zdefiniowana jest w orzecznictwie ETS jako „oferowanie dóbr i usług na określonym rynku”; niezależnie od tego, czy owo „oferowanie” następuje w celu zarobkowym. Dlatego należy badając warunki wystąpienia pomocy publicznej rozumiane, jako zakłócenie konkurencji na rynku, należy w pierwszej kolejności prawidłowo określić rynek, na którym owo domniemane zakłócenie miałoby wystąpić. Przy ustalaniu właściwego rynku należy brać pod uwagę aspekt asortymentowy oraz aspekt geograficzny. Na właściwy rynek asortymentowy składają się z te wszystkie  produkty  i/lub usługi, które uważane są za zamienne lub za substytuty przez konsumenta, ze względu na właściwości produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie. Natomiast właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie na produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednorodne, oraz który może zostać odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na to, że warunki konkurencji na tym obszarze znacznie się różnią.Zgodnie z orzecznictwem ETS przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa konkurencji UE jest „każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu jej finansowania (wyrok w sprawie C-41/90, Hofner and Elser v. Macrotron GmbH, Zb. Orz. 1991, str. I-1979, pkt 21).  Działalność gospodarcza jest zaś rozumiana bardzo szeroko, jako „oferowanie towarów lub usług na danym rynku” (wyrok w sprawie 118/85, Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska, Zb. Orz. 1987, str. 2599, pkt 7).         Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 1 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.
W przypadku odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie:
2.
Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej?
Wnioskodawca może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych).          Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 2 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli dofinansowanie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.
W przypadku odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie:
3.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może w przyszłości wystąpić (czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne podmioty)?
Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa na konkurencję. Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę.          W przypadku gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji.Sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek innemu przedsiębiorcy), co oznacza, że potencjalnie wpłynie ono na konkurencję. W przypadku, gdy pomoc finansowa ze strony państwa wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi w wewnątrz wspólnotowej wymianie handlowej, te inne przedsiębiorstwa muszą zostać uznane za podlegające wpływowi tej pomocy (wyrok w sprawie 730/79, Philip Morris Holland v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 1980, str. 2671, pkt 11). Istnienie konkurencji można wykluczyć, w szczególności w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na rynku zamkniętym na konkurencję z mocy przepisów prawa (tzw. monopol państwowy) lub gdy biorąc pod uwagę specyfikę danej działalności można stwierdzić brak możliwości wystąpienia konkurencji (tzw. monopol naturalny).
W przypadku odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie:
4.
Czy wnioskowane wsparcie (dofinansowanie) wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej?
Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać na handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Pojęcie „handlu” należy rozumieć szeroko – jako wszelkie aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej, w tym przepływy kapitału. W warunkach jednolitego rynku europejskiego stosunkowo rzadko występują sytuacje, w których wsparcie udzielone danemu podmiotowi, wykonującemu działalność w warunkach konkurencji, nie wywierałoby w ogóle takiego wpływu (zgodnie z orzecznictwem ETS „siła” tego wpływu nie ma znaczenia).         Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej. Dla spełnienia cechy uczestniczenia przez beneficjenta wsparcia w wymianie handlowej na rynku unijnym, wystarczająca jest więc przynależność beneficjenta do sektora, który uczestniczy w takiej wymianie (Wyrok w sprawie C-66/02, Republika Włoska v. Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2005, str. I-10901, pkt 116). W celu stwierdzenia, czy wsparcie ma charakter pomocy publicznej, nie ma więc obowiązku ustalania realnego wpływu pomocy na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi i rzeczywistego zakłócenia konkurencji, ale jedynie ma obowiązek zbadania, czy ta pomoc może wpłynąć na wymianę handlową i zakłócić konkurencję (wyrok w sprawie C-372/97 Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2004, str. I-3679, pkt 44)
W przypadku odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie:
F.2a W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na cztery powyższe pytania Wnioskodawca przystępuje do wypełnienia załącznika „WZÓR F – Dane dotyczące pomocy publicznej”.  
F.2b Oświadczam, że wnioskowane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie spełnia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w punktach 1-4, a zatem nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. 
F.3. ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS I US ORAZ O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH/POŻYCZKACH
Wnioskodawca jest zobowiązany/-ana do opłacania składek na:      
  a) ubezpieczenia społeczne
  b) ubezpieczenia zdrowotne
  c) Fundusz Pracy
  d) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
posiada zaległości
na dzień
Wnioskodawca posiada zaległości podatkowe
na dzień
F.4. 
Zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na dzień złożenia wniosku są       	 następujące:
Czy występują zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na dzień złożenia wniosku
Lp.
Nazwa Kredytodawcy 
/ Pożyczkodawcy
Cel kredytu / pożyczki
Wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania [zł]
Termin spłaty zadłużenia
F.5. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że zostały mi udostępnione:„Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”„Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi”
„Regulamin Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”
„Instrukcja rozliczania projektu konkursowego”
„Wytyczne dotyczące zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”
z którymi zapoznałem się i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Zobowiązuję się do niezwłocznego, bieżącego informowania Funduszu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na zmiany wniosku o dofinansowanie, a także na przebieg realizacji przedmiotowego zadania.  Oświadczam, że informacje i oświadczenia zawarte we wszystkich częściach przedłożonego do Funduszu wniosku oraz w załącznikach są prawdziwe i pełne. W przypadku złożenia nieprawdziwych lub niepełnych informacji, wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nie osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i ekologicznego, dokonam zwrotu udzielonego dofinansowania  w całości wraz z należnymi odsetkami i karami.Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w tym za przedłożenie fałszywych stwierdzeń, nieprawdziwych dokumentów lub nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.W sytuacji gdy złożone przeze mnie oświadczenia we wniosku o dofinansowanie okażą się nieprawdziwe lub nierzetelne zobowiązuję się do  naprawienia wszelkich szkód, które poniesie z tego tytułu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Oświadczam, że wyboru wykonawcy/dostawcy w ramach realizacji projektu, dokonam zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a jeśli nie znajduje ona zastosowania, zachowam zasady uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie projektu w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W przypadku zawarcia umów z  wykonawcami/dostawcami przed dniem złożenia wniosku należy ich kopie załączyć do składanego wniosku. 
F.6. RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM WNIOSKU:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem iod@wfosigw.lodz.pl.Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Wnioskodawców, w celu podjęcia działań niezbędnych m.in. do rozpatrzenia Państwa wniosków, ewentualnego zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania, której Państwo będziecie stroną oraz jej realizacji. Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO (podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, której Państwo jesteście stroną), W przypadku udzielonego dofinansowania przetwarzanie trwa do czasu zakończenia realizacji dofinansowanego zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów. W pozostałych przypadkach zgodnie z okresem archiwizowania poszczególnej kategorii dokumentów określonym w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym. Czas przetwarzania może być wydłużony do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu. Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do: dostępu do treści swoich danych,sprostowania treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych,usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego wymagającego dalszego ich przetwarzania), prawo do przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego przetwarzania). W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili.Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz serwis urządzeń, ochrona mienia).  
Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zamieszczonych we wniosku
Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy
Podpisy i pieczątki osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
Podpis i pieczątka Gł. Księgowego/Skarbnika/
innych osób odpowiedzialnych za finanse Wnioskodawcy 
G. Załączniki
Załaczniki do wniosku
Należy zaznaczyć w kolumnie odpowiedź „Tak”, o ile dokument jest załączany do wniosku. Odpowiedź „Nie dotyczy” zaznacza się wyłącznie w sytuacji, gdy rodzaj zadania, wnioskowana forma pomocy lub status formalno - prawny Wnioskodawcy, nie wymaga złożenia danego załącznika. W przypadku aktualizacji wniosku, gdy stosowny dokument został załączony do wniosku pierwotnego i nie jest ponownie dołączany, zaznaczamy odpowiedź „Wniosek pierwotny”.
Wypełnia  
Wnioskodawca
Pracownik Funduszu
Uchwały rady gminy/powiatu/sejmiku województwa lub innego stosownego organu wskazująca na ujęcie zadania w budżecie jednostki
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (z klauzulą „ostateczne ”lub „bez zastrzeżeń”) 
Pozwolenie wodnoprawne lub inne decyzje administracyjne jak np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z klauzulą „ostateczne ”lub „bez zastrzeżeń”)
Audyt energetyczny/bilans energii wraz z opinią dotyczącą planowanego efektu ekologicznego zadania objętego niniejszym wnioskiem
Dokumentacja techniczna/wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis realizowanego zadania, mapa z opisem trasy)
Aktualne zaświadczenie o opłatach za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego wystawione po 01.04.2021 r.) 
Dokumenty potwierdzające wybór osób reprezentujących Wnioskodawcę
Należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, stosowne pełnomocnictwa, upoważnienia np. powołanie Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Skarbnika. Nie dotyczy podmiotów, które składają KRS i odpis z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru/ewidencji.
Dokumenty dotyczące statusu formalno-prawnego Wnioskodawcy 
Nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Należy załączyć np. aktualny odpis z KRS, odpis/zaświadczenie z innego właściwego rejestru/ewidencji, inne dokumenty potwierdzające osobowość prawna, statut, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek publicznych/niepublicznych.
Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy wraz z załącznikami (możliwość pobrania ze strony internetowej Funduszu)
Obligatoryjnie składają: spółki prawa handlowego, spółki osobowe, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy do złożenia części „Dane dotyczące sytuacji finansowej” pozostałych Wnioskodawców uczestniczących w działalności gospodarczej, nawet w ramach działalności ubocznej lub w przypadku konieczności dokonania analizy ekonomiczno - finansowej Wnioskodawcy.
Opinie bankowe (w oryginałach)
Należy przedłożyć opinie bankowe ze wszystkich banków, w których Wnioskodawca posiada rachunek bieżący lub zaciągnięty kredyt bankowy lub innych instytucji finansowych, które udzieliły pożyczek, gwarancji (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku).Ponadto dokumenty te powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem. Kopie, po przedłożeniu oryginałów, może również potwierdzić za zgodność pracownik Funduszu przyjmujący wniosek.
Dane dotyczące pomocy publicznej odpowiednio do rodzaju pomocy (możliwość pobrania ze strony internetowej Funduszu)
Pełnomocnictwo, upoważnienia, powołanie dyrektora placówki
Umowa z wykonawcą/dostawcą
Interpretacja indywidualna organu skarbowego lub wniosek o jej wydanie
Oświadczenie Rady Rodziców
Opinia RIO na temat możliwości spłaty pożyczki 
Umowa dzierżawy nieruchomości/lokalu
Dokumentacja zdjęciowa dotycząca obecnego stanu zagospodarowania terenu, na którym ma powstać punkt dydaktyczny (podpisane i opieczętowane przez przedstawicieli Wnioskodawcy wraz z pieczątka nagłówkową)
Dokumentacja zdjęciowa dotycząca obecnego stanu pomieszczenia, w którym ma powstać pracownia (podpisane i opieczętowane przez przedstawicieli Wnioskodawcy wraz z pieczątka nagłówkową)
Graficzny schemat/wizualizacja projektowanego punktu dydaktycznego wraz z zaznaczeniem usytuowania budynków placówki, nasadzeń istniejących i planowanych oraz elementów wyposażenia (podpisane i opieczętowane przez przedstawicieli Wnioskodawcy wraz z pieczątka nagłówkową)
Graficzny schemat/wizualizacja projektowanej pracowni z uwzględnieniem elementów wyposażenia (podpisane i opieczętowane przez przedstawicieli Wnioskodawcy wraz z pieczątka nagłówkową)
Inne składane dokumenty: (wymienić jakie: np. zaświadczenie z WIOŚ dotyczące uiszczania naliczonych kar, dodatkowe dokumenty wynikające ze specyfiki zadania jak np. dokumentacja zdjęciowa, graficzny schemat instalacji, dokumenty dotyczące zabezpieczeń, załączniki do Karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego, wyjaśnienia rozbieżności kosztów, umowa dzierżawy nieruchomości/lokalu)
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Nasze Ekologiczne Pracownie - WFOŚiGW w Łodzi
23.04.2021
Uzupełnij wniosek, po uzupełnieniu zweryfikuj wprowadzone dane przyciskiem 'Weryfikacja formularza'. Obecnie funkcja wydruku została zablokowana. Dopóki  nie uzyskasz pozytywnego statusu nie przesyłaj wniosku elektronicznie do WFOŚiGW.
Sprawdzanie poprawności nie powiodło się.
Sprawdzanie poprawności nie powiodło się.
Kwota dotacji może wynosić maksymalnie 90%
Polska
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyka
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curaçao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Czechy
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Dania
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Gabon
Gambia
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam
Guernsey
Gujana Francuska
Gujana
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea Bissau
Gwinea Równikowa
Gwinea
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jersey
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mjanma
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norfolk
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestyna
Panama
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Portoryko
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Republika Zielonego Przylądka
Reunion
Rosja
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre i Miquelon
Salwador
Samoa Amerykańskie
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Sint Maarten
Słowacja
Słowenia
Somalia
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Suazi
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Svalbard i Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wyspa Bouveta
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspa Man
Wyspa Świętej Heleny
Wyspy Alandzkie
Wyspy Cooka
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Wyspy Heard i McDonalda
Wyspy Kokosowe
Wyspy Marshalla
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
PL
AF
AL
DZ
AD
AO
AI
AQ
AG
SA
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
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	Należy wskazać wszystkie podmioty, na który były i będą wystawiane faktury/rachunki na udział własny w całym okresie kwalifikowania kosztów (z uwzględnieniem czy będzie odbiorca faktury). Podmiotem, na który będą wystawiane faktury/rachunki nie może być Rada Rodziców.: 
	Należy wskazać wszystkie podmioty, na który były i będą wystawiane faktury/rachunki na udział własny w całym okresie kwalifikowania kosztów (z uwzględnieniem czy będzie odbiorca faktury). Podmiotem, na który będą wystawiane faktury/rachunki nie może być Rada Rodziców.: 
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	p_C.2a.1: 
	p_C.2a.2: 
	p_C.2a.3: 
	p_C.2a.4: 
	p_C.2b.1: 
	p_C221b_nr: 1
	p_C.2b.2: 
	p_C.2b.3: 
	p_C.2b.4: 
	p_C.2b.5: 
	p_C.2b.6: 
	p_C.3.1: 
	p_C.4.1a: 0
	p_C41a_nr: 1
	p_C.4.1a.1: 
	p_C.4.1a.1a: 
	p_C.4.1a.2: 
	Kwota musi obejmować koszt zakupu wszystkich sztuk lub wartość poniesionych nakładów na dana pozycję.: 
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	W przypadku istnienia zobowiązania z tytułu kar, o których mowa powyżej, do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie z WIOŚ w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania ww. administracyjnych kar pieniężnych.: 
	p_F.1.2: 
	Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie (non-profit organisation – np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego. Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie na określonym rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.  W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy Wnioskodawca prowadzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony). Działalność ta zdefiniowana jest w orzecznictwie ETS jako „oferowanie dóbr i usług na określonym rynku”; niezależnie od tego, czy owo „oferowanie” następuje w celu zarobkowym. Dlatego należy badając warunki wystąpienia pomocy publicznej rozumiane, jako zakłócenie konkurencji na rynku, należy w pierwszej kolejności prawidłowo określić rynek, na którym owo domniemane zakłócenie miałoby wystąpić. Przy ustalaniu właściwego rynku należy brać pod uwagę aspekt asortymentowy oraz aspekt geograficzny. Na właściwy rynek asortymentowy składają się z te wszystkie  produkty  i/lub usługi, które uważane są za zamienne lub za substytuty przez konsumenta, ze względu na właściwości produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie. Natomiast właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie na produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednorodne, oraz który może zostać odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na to, że warunki konkurencji na tym obszarze znacznie się różnią.Zgodnie z orzecznictwem ETS przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa konkurencji UE jest „każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu jej finansowania (wyrok w sprawie C-41/90, Hofner and Elser v. Macrotron GmbH, Zb. Orz. 1991, str. I-1979, pkt 21).  Działalność gospodarcza jest zaś rozumiana bardzo szeroko, jako „oferowanie towarów lub usług na danym rynku” (wyrok w sprawie 118/85, Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska, Zb. Orz. 1987, str. 2599, pkt 7).         Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 1 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.: 
	p_F.2.2: 
	Wnioskodawca może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych).          Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 2 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli dofinansowanie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.: 
	p_F.2.4: 
	Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa na konkurencję. Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę.          W przypadku gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji.Sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek innemu przedsiębiorcy), co oznacza, że potencjalnie wpłynie ono na konkurencję. W przypadku, gdy pomoc finansowa ze strony państwa wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi w wewnątrz wspólnotowej wymianie handlowej, te inne przedsiębiorstwa muszą zostać uznane za podlegające wpływowi tej pomocy (wyrok w sprawie 730/79, Philip Morris Holland v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 1980, str. 2671, pkt 11). Istnienie konkurencji można wykluczyć, w szczególności w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na rynku zamkniętym na konkurencję z mocy przepisów prawa (tzw. monopol państwowy) lub gdy biorąc pod uwagę specyfikę danej działalności można stwierdzić brak możliwości wystąpienia konkurencji (tzw. monopol naturalny).: 
	p_F.2.6: 
	Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać na handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Pojęcie „handlu” należy rozumieć szeroko – jako wszelkie aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej, w tym przepływy kapitału. W warunkach jednolitego rynku europejskiego stosunkowo rzadko występują sytuacje, w których wsparcie udzielone danemu podmiotowi, wykonującemu działalność w warunkach konkurencji, nie wywierałoby w ogóle takiego wpływu (zgodnie z orzecznictwem ETS „siła” tego wpływu nie ma znaczenia).         Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej. Dla spełnienia cechy uczestniczenia przez beneficjenta wsparcia w wymianie handlowej na rynku unijnym, wystarczająca jest więc przynależność beneficjenta do sektora, który uczestniczy w takiej wymianie (Wyrok w sprawie C-66/02, Republika Włoska v. Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2005, str. I-10901, pkt 116). W celu stwierdzenia, czy wsparcie ma charakter pomocy publicznej, nie ma więc obowiązku ustalania realnego wpływu pomocy na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi i rzeczywistego zakłócenia konkurencji, ale jedynie ma obowiązek zbadania, czy ta pomoc może wpłynąć na wymianę handlową i zakłócić konkurencję (wyrok w sprawie C-372/97 Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2004, str. I-3679, pkt 44): 
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