
  
 

  
 

Załącznik nr 4 Wzór Wniosku o Dotację 
  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia/przedsięwzięć 

w ramach Programu Priorytetowego 

"MÓJ ELEKTRYK" 
  

  

  

  

  

  

  

Nr Wniosku   

Data złożenia wniosku   

  



  
 

  
 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

I.1. Wnioskodawca 

I.1.1. Dane adresowe i teleadresowe Wnioskodawcy 

I.1.1.1. Nazwa Wnioskodawcy/imię i nazwisko  

I.1.1.2 Forma prawna Wnioskodawcy  

I.1.1.3. Adres siedziby/zamieszkania 
Wnioskodawcy 

Oznaczenie 

Gminy w TERT 
 

Województwo   

Gmina   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Telefon   

Adres E-mail   

Adres strony 

internetowej 
  

I.1.1.4. Adres do korespondencji 
Wnioskodawcy 
(wypełnić jeśli adres do korespondencji jest 

inny niż adres w pkt. I.1.1.3.)  

Kraj   

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Kod pocztowy   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

I.1.1.5. NIP Wnioskodawcy  

I.1.1.6. PESEL Wnioskodawcy (dotyczy osoby fizycznej)  

I.1.1.7. REGON Wnioskodawcy  

I.2. Dane do rozliczenia Dotacji 

Numer rachunku bankowego do rozliczenia Dotacji  

  



  
 

  
 

II. Przedmiot leasingu i zabezpieczenia 
II.1. Dane dotyczące przedmiotu leasingu 

II.1.1. Rodzaj leasingu   
  

II.1.2. Dane dotyczące Pojazdu/ów 

Kategoria Pojazdu/Pojazdów Marka Model Rodzaj napędu Cena Pojazdu* netto [PLN] Kwalifikowana kwota 
podatku VAT [PLN] 

Kwalifikowana część 
podatku VAT [%] 

Koszt kwalifikowany 
Przedsięwzięcia** [PLN] 

Deklarowany przebieg*** 

Pojazdu na koniec okresu 
Trwałości Przedsięwzięcia 

Wnioskowana kwota 

Dotacji**** na dopłatę do 
Opłaty wstępnej [PLN] 

Wnioskowana kwota 

Dotacji na dopłatę do 

Opłaty transferowej (1,5% 
dotacji na Opłatę wstępną) 

[PLN] 

Całkowita kwota 

wnioskowanej Dotacji 
[PLN] 

            

*) Cena Pojazdu - równa cenie nabycia pojazdu przez Firmę Leasingową wyszczególniona w fakturze zakupu pojazdu. Pozycję należy wypełnić w oparciu o informację uzyskaną od Firmy Leasingowej. 
**) Koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia - równa się Cenie Pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT w zależności od prawnej możliwości jego odliczenia przez Wnioskodawcę. 
***) W przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie deklarowany przebieg Pojazdu na koniec okresu Trwałości Przedsięwzięcia wynosi 30 000 km dla Pojazdów kategorii M1 lub 40 000 km dla Pojazdów kategorii N1. 
****) Wnioskowana kwota dotacji na dopłatę do Opłaty wstępnej nie może być wyższa niż ustalona z leasingodawcą kwota Opłaty wstępnej (z uwzględnieniem podatku VAT jeśli stanowi on dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany). 
II. 2. Zabezpieczenia zwrotu dotacji 
II.2.1. Proponowany rodzaj zabezpieczenia (należy wpisać TAK lub NIE) przy każdym z proponowanych zabezpieczeń przy czym obowiązkowo należy wskazać jeden z poniższych rodzajów: 

- weksel in blanco    

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w 

trybie art.777 par. 1 pkt 5 KPC w formie aktu 
notarialnego 

   

- gwarancja bankowa    

- poręczenie Firmy Leasingowej    

- poręczenie banku    

Dodatkowe (należy wpisać TAK lub NIE) 
- umowa przelewu wierzytelności (cesja) z 

praw z polisy ubezpieczeniowej Pojazdu 

(obowiązkowa jeśli nie zostanie ustanowione 

zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej 
lub poręczenia Firmy Leasingowej lub 

poręczenia banku) 

   

- inne (należy wpisać jakie) ……………..    

II. 3. Dotatkowe dane 
II.3.1. Karta Dużej Rodziny (jeśli dotyczy) 
II.3.1.1. Numer karty    

II.3.1.2. Data ważności karty    

  



  
 

  
 

III. OŚWIADCZENIA 

OŚWIADCZENIA DLA WNIOSKODAWCY 
Tak Nie 

dotyczy 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym. 

    

2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie 

wypowiedział mi lub nie rozwiązał ze mną umowy o dofinansowanie - za wyjątkiem 

rozwiązania za porozumieniem stron - z przyczyn leżących po mojej stronie. 

  

3. Oświadczam, że nie zalegam ze zobowiązaniami publicznoprawnymi na rzecz NFOŚiGW, a 

także wobec innych organów lub podmiotów (nie dotyczy osób fizycznych). 
  

4. Oświadczam, że nie zalegam ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi na rzecz NFOŚiGW.   

5. Oświadczam, że nie uzyskałem i nie będę ubiegał się o inne dodatkowe dofinansowanie z 

publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu 

Unii Europejskiej, na żaden Pojazd, na który otrzymam dofinasowanie w ramach niniejszego 
wniosku. 

  

6. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia w umowie z leasingodawcą zapisu 

zapewniającego trwałość każdego przedsięwzięcia objętego wnioskiem przez 2 lata od dnia 

zakończenia realizacji danego Przedsięwzięcia. 

  

7. Oświadczam, przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, każdy pojazd stanowiący 

przedmiot dofinansowania będzie: 
1) będzie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) będzie posiadał aktualną polisę OC i AC; 
3) będzie poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd 

techniczny; 
4) będzie oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem 

ustalonym przez NFOŚiGW. 
  

* obowiązek oznakowania Pojazdu następuje od dnia podpisania Protokołu przekazania lub 

podpisania Umowy Dotacji (w zależności od tego co nastąpiło później) do dnia upływu 

okresu Trwałości Przedsięwzięcia 

  

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami obowiązującego na dzień składania wniosku 

Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. 
  

9. Oświadczam, że pojazd/pojazdy dla których wnioskuję o podwyższone dofinansowanie będą 

miały średnioroczny przebieg zgodny z warunkami Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. 
    

10. Oświadczam, że jestem uprawnionym posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny (w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 

1348, z późn. zm.). 

  

13a. Oświadczam, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i mam prawną możliwość 

odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

    

13b. Oświadczam, że: 
- nie jestem podatnikiem VAT, 
- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i nie mam prawnej możliwość odliczenia całej 

kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

  

13c. Oświadczam, że: 
- jestem podatnikiem VAT, 
- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i nie mam prawnej możliwość odliczenia całej 

kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
  
(w przypadku zaznaczenia "TAK" należy przedstawić interpretację indywidualną, o której mowa w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzającą brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z 
realizacją Przedsięwzięcia; Interpretacji indywidualnej nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2019 poz. 1347, z późn. zm.), ustaw odnoszących się do innych kościołów 

   



  
 

  
 

III. OŚWIADCZENIA 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te 
podmioty). 

13d. Oświadczam, że: 
- jestem podatnikiem VAT, 
- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wysokości 50% podatku naliczonego od 

podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

   

  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 Kodeksu Karnego. 

Dane osoby/osób upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z 
dokumentami statutowymi lub załączonym pełnomocnictwem 

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Dane osoby do kontaktów roboczych w sprawach wniosku 

Imię   Nazwisko   

Tel.   e-mail   

  

Data wypełnienia wniosku  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentacji wnioskodawcy.* 

  

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób 

  

ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Opis załącznika 

1. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez 

organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy). 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonka na przyjęcie 

dofinansowania (w przypadkach określonych w art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego również zgoda na 

dokonanie przez Wnioskodawcę wskazanych w nim czynności) albo dokument stanowiący o rozdzielności 

majątkowej małżonka (jeśli dotyczy). 

3. Kopia Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy). 

4. Interpretacja indywidualna, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

potwierdzającą brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją Przedsięwzięcia (wymagany w 

przypadku zaznaczenia "TAK" w oświadczeniu 13c). 

  



  
 

  
 

IV. OCENA WNIOSKU - WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK 

A. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.    

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.    

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentacji, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz 

dołączono wszystkie wymagane załączniki. 

   

4. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna      

5. 
Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą) 
     

6. Wnioskodawcą jest rolnik indywidualnym      

7. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego      

8. Wnioskodawcą jest instytutut badawczy      

9. Wnioskodawcą jest stowarzyszenie      

10. Wnioskodawcą jest fundacja      

11. Wnioskodawcą jest spółdzielnia      

12. Wnioskodawcą jest Kościół lub inny związek wyznaniowy lub ich osoba prawna      

13. 
Wnioskodawcą jest organizacja religijna, której sytuacja prawna jest uregulowana 

ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

działająca w obrębie tych kościołów i związków. 

     

14. 

Wnioskodawca oświadczył, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia 

wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy o dofinansowanie – 

za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie 

Wnioskodawcy. 

      

15. 
Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na 

rzecz NFOŚiGW, a także wobec innych organów lub podmiotów (nie dotyczy osób 

fizycznych). 

      

16. 
Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na 

rzecz NFOŚiGW. 
      

17. Czy Pojazd/Pojazdy są zeroemisyjne?       

18. Czy Pojazd/Pojazdy są nowe?       

19. 
Czy Pojazd/Pojazdy mieszczą się w określonej kategorii (tj.: M1, N1, L1e, L2e, 

L3e, L4e, L5e, , L6e lub L7e)? 
      

20. Czy cena Pojazdu/Pojazdów kategorii M1 nie przekracza 225 tys. złotych?       

21. 
Czy okres realizacji każdego Przedsięwzięcia objętego wnioskiem i wypłaty 

dofinansowania są zgodne z Programem Priorytetowym „Mój elektryk”? 
      

22. 
Czy forma i maksymalny poziom wnioskowanego wsparcia dla każdego 

Przedsięwzięcia objętego wnioskiem są zgodne z Programem Priorytetowym „Mój 

elektryk”? 

      

23. 
Czy intensywność wnioskowanego dofinansowania dla każdego przedsięwzięcia 

objętego wnioskiem jest zgodna z Programem Priorytetowym „Mój elektryk”? 
      

  



  
 

  
 

B. KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. 
Wnioskodawca oświadczył, że Pojazd/Pojazdy dla których wnioskuje o 

podwyższone dofinansowanie będą miały średnioroczny przebieg zgodny z 

warunkami Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. 

   

2. 
Wnioskodawca oświadczył, że zobowiązuje się do zawarcia w umowie z 

leasingodawcą zapisu zapewniającego trwałość każdego Przedsięwzięcia przez 2 

lata od dnia zakończenia realizacji każdego Przedsięwzięcia. 

   

3. 

Wnioskodawca oświadczył, że przez cały okres Trwałości 
Przedsięwzięcia, każdy pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania będzie: 
1) będzie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) będzie posiadał aktualną polisę OC i AC; 
3) będzie poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny 

przegląd techniczny; 
4) będzie oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – 
zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW. 

   

4. 
Zweryfikowano, że Wnioskodawca jest uprawnionym posiadaczem ważnej Karty 

Dużej Rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1348, z późn. zm.). 

      

5. 
Wnioskodawca oświadczył, że żadne z wnioskowanych Przedsięwzięć, nie uzyskało 

dofinansowania z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w 

szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej. 

    

Zaznaczenie "NIE" dla któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku. 

Wniosek oceniony pozytywnie w zakresie kryteriów dostępu i jakościowych 

dopuszczających (A i B) 
(TAK/NIE*) 

C. Ocena finansowa Wnioskodawcy potwierdzająca Zdolność Leasingową Korzystającego (Wnioskodawcy) - o ile 

dotyczy 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. 

Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy - Czy Korzystający posiada 

zdolność finansową do leasingowania Pojazdu/ów przez co najmniej 2 lata. 
Weryfikacji podlega w szczególności okres działalności Wnioskodawcy na rynku i 

jego historia kredytowa. 

    

2. 

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza 

wykonalności i trwałości finansowej rozumiana jako zdolność wnioskodawcy do 

spłaty zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz ewentualnego zwrotu 

środków z dotacji, w tym jego sytuacji finansowej oraz wiarygodności płatniczej, 

dokonywana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami 

rynkowymi z uwzględnieniem metodologii oceny ryzyka stosowanej przez Firmę 

Leasingową . W zależności od formy prawnej Wnioskodawcy oraz formy 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej (pełna lub uproszczona) analizie 

podlegają (o ile dotyczy): 
• wielkość obrotów, 
• generowane dochody, 
• struktura i wartość majątku , 
• poziom zobowiązań Wnioskodawcy, 
• wskaźniki zadłużenia, płynności, rotacji należności i zapasów oraz rentowność. 

    

Zaznaczenie "NIE" dla któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku. 

  



  
 

  
 

  

Wniosek oceniony pozytywnie w zakresie kryterium oceny 

finansowej (potwierdzenia Zdolności Finansowej Korzystającego 

(Wnioskodawcy) ( C ) 
(TAK/NIE*) 

  

Wykonano wszystkie sprawdzenia wynikające z Umowy z 

Bankiem, Wniosek zgodny z Programem Priorytetowym "Mój 

elektryk" 
(TAK/NIE*) 

*) niepotrzebne skreślić 

Sporządzone przez: 
(Pracownik Firmy Leasingowej sporządzający ocenę) 

Data:   

Imię i nazwisko:   

Podpis:   

Zatwierdzone przez : 
(Pracownik Firmy Leasingowej zatwierdzający ocenę) 

Data:   

Imię i nazwisko:   

Podpis:   

  

  


