
 
 

 

 

 

Zestawienie dokumentów załączanych do Wniosku o powierzenie grantu 
(UWAGA! Prosimy zachować oryginały wszystkich podpisanych i wgranych do systemu załączników – będą potrzebne przy ewentualnym 
podpisaniu umowy o powierzenie grantu) Dokumenty musza być podpisane przez osobę upoważnioną( zgodnie z dokumentami rejestrowymi 
lub posiadającą stosowne umocowanie) do reprezentowania podmiotu. 

Lp.  Nazwa dokumentu  Forma Postać  Uwagi  

1. 1

.  

Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

(wzór określony w Załączniku nr 1.1 do 

Regulaminu konkursu - Załącznik nr 1 

do Wniosku o powierzenie grantu w 

ramach Projektu „Polskie Mosty 

Technologiczne",  

elektroniczna skan podpisanego 

i parafowanego  

dokumentu w 

formacie pdf 

Formularz dostępny do uzupełnienia w SOE. Dane należy 

uzupełnić poprzez edytor formularza uruchomiony w nowej 

zakładce przeglądarki. Po uzupełnieniu wszystkich danych, 

prosimy pobrać formularz, wydrukować go, podpisać i 

załączyć skan. Formularz jest również dostępny w 

dokumentacji konkursowej na stronie PMT 

 

 

2.  Oświadczenie Wnioskodawcy 

(wzór określony w Załączniku nr 1.2 do 

Regulaminu konkursu - Załącznik nr 2 

do Wniosku o powierzenie grantu w 

ramach Projektu „Polskie Mosty 

Technologiczne") 

elektroniczna skan podpisanego 

dokumentu w 

formacie pdf  

Oświadczenie do pobrania w SOE. Po uzupełnieniu 

wszystkich danych, prosimy formularz wydrukować, 

podpisać i załączyć skan. 

 

3. 3

.  

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 

de minimis w roku, w którym ubiega się 

o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat (wzór określony 

w Załączniku nr 1.3a do Regulaminu 

konkursu - Załącznik nr 3a do Wniosku 

o powierzenie grantu w ramach 

Projektu „Polskie Mosty 

Technologiczne") 

elektroniczna 
 

skan podpisanego 

dokumentu w 

formacie pdf  

Oświadczenie do pobrania w SOE. Załączniki dodajemy  

w zależności od wyboru w Sekcji I Pomoc de minimis Pole 

1 TAK/NIE.  

Pozycje alternatywne. Wnioskodawca składa jedno z dwóch 

oświadczeń albo poz.3 albo poz. 4 

4. 4 Oświadczenie wnioskodawcy o 

wysokości uzyskanej pomocy de 

minimis, w roku, w którym 

elektroniczna skan podpisanego 

dokumentu w 

formacie pdf  



 
 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat (wzór określony 

w Załączniku nr 1.3b do Regulaminu 

konkursu - Załącznik nr 3b do Wniosku 

o powierzenie grantu w ramach 

Projektu „Polskie Mosty 

Technologiczne") 

5.  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów 

MŚP 

elektroniczna skan podpisanego 

dokumentu w 

formacie pdf 

Wypełniane jest oświadczenie plus właściwy załącznik do 

oświadczenia w zależności od typu przedsiębiorstwa 

(samodzielne, partnerskie, powiązane) 

6. 4

5 

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy  

(wzór określony w Załączniku nr 1.4 do 

Regulaminu konkursu - Załącznik nr 4 

do Wniosku o powierzenie grantu w 

ramach Projektu „Polskie Mosty 

Technologiczne") 

elektroniczna skan podpisanego 

dokumentu 

(osoba 

upoważniona do 

reprezentacji i/lub 

składania 

oświadczeń 

finansowych) w 

formacie pdf  oraz 

obligatoryjnie w 

formacie .xls 

Formularz do pobrania z SOE.  

Po uzupełnieniu wszystkich danych, prosimy formularz 

wydrukować, podpisać i załączyć skan dokumentu oraz 

arkusz kalkulacyjny w formacie .xls  

 

7.  Pełnomocnictwo do złożenia Wniosku 

(Załącznik nr 5 do Wniosku o 

powierzenie grantu w ramach Projektu 

„Polskie Mosty Technologiczne") 

elektroniczna skan podpisanego 

dokumentu w 

formacie pdf  

Opcjonalnie - Załącznik dodajemy jeśli zaznaczymy TAK w 

Sekcja II. Pole 25   

Zakres dokumentu musi obejmować co najmniej możliwość 

złożenia wniosku o powierzenie grantu oraz reprezentowania 

Wnioskodawcy w ramach konkursu 

W przypadku, gdy do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów niezbędne okaże się złożenie przez Wnioskodawcę dodatkowych informacji lub 
dokumentów innych, niż wymienione we Wniosku, PAIH może, w uzasadnionych okolicznościach, wezwać Wnioskodawcę do ich złożenia. 

 


