
Załącznik nr 2 

WZÓR

Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu 

Informacje i dokumenty składane przez wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o pomoc 

Firma / imię i nazwisko 

przedsiębiorcy  

Adres siedziby przedsiębiorcy 

/ Główne miejsce 

wykonywania działalności 

gospodarczej – w przypadku 

osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą 

Kategoria przedsiębiorcy1)  mikroprzedsiębiorca 

 mały przedsiębiorca 

 średni przedsiębiorca 

 duży przedsiębiorca 

Charakter przedsięwzięcia 

gospodarczego  

 utworzenie nowego przedsiębiorstwa 

 zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego 

przedsiębiorstwa 

 dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez 

wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych 

 zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego 

istniejącego przedsiębiorstwa 

Plan realizacji inwestycji 

Lokalizacja Województwo: 

Powiat: 

Gmina:  

Miejscowość: 

1) Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

WZÓR
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Obręb: 

Nr działki: 

Nr księgi wieczystej: 

Powierzchnia działki: 

Szczegółowy opis 

przedsięwzięcia2) 

Przedmiot działalności 

gospodarczej prowadzonej w 

ramach inwestycji3) 

Data rozpoczęcia realizacji 

nowej inwestycji 

Data zakończenia realizacji 

nowej inwestycji 

Suma i wykaz kosztów 

kwalifikowanych nowej 

inwestycji 

Suma: 

1. nabycia:

a) gruntów:

b) budynków i budowli:

c) maszyn i urządzeń:

d) wartości niematerialnych i prawnych:

2. kosztów pracy:

3. innych kosztów:

Maksymalna wysokość 

kosztów kwalifikowanych 

Harmonogram ponoszenia 

kosztów kwalifikowanych 

Liczba pracowników 

zatrudnionych w związku z 

nową inwestycją 

Okres utrzymania zatrudnienia 

2) Do wniosku można załączyć biznesplan, o ile przedsiębiorca taki posiada.
3) Przedmiot działalności gospodarczej określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz
z 2017 r. poz. 2453).



 –  
– 22 – 

w związku z nową inwestycją 

Maksymalna liczba nowych 

miejsc pracy, których koszty 

będą kwalifikowane jako 

dwuletnie koszty pracy  

W przypadku istniejącego 

zakładu – średnioroczny 

poziom zatrudnienia 

z 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku, 

a jeżeli zakład istnieje krócej – 

średnie zatrudnienie z całego 

okresu 

Kryteria jakościowe4), do 

spełnienia których 

zobowiązuje się przedsiębiorca 

Oświadczam, że5): 

1) nie dokonałem/dokonałem* przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do

zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek

o wsparcie, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie;

2) nie dokonam przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE)

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do zakładu, w którym

ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o udzielenie wsparcia,

w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji, której dotyczy wniosek o udzielenie

wsparcia;

4) Kryteria, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

5) Przedsiębiorca składa oświadczenia w zakresie, w którym go dotyczą.
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3) w dniu złożenia wniosku nie prowadzę na terenie województwa mazowieckiego

działalności wchodzącej w zakres tej samej klasy co działalność wynikająca z nowej

inwestycji, której dotyczy wniosek o wydanie decyzji o wsparciu;

4) nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

5) nie otrzymałem/otrzymałem pomoc∗ (de minimis lub inną pomoc publiczną) na inne

inwestycje realizowane przez siebie lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej

grupy kapitałowej w ciągu ostatnich 3 lat w tym samym podregionie (NUTS 3),

w którym będzie zlokalizowana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek;

6) nie zawarłem umów przesądzających nieodwołalnie o realizacji nowej inwestycji;

7) nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

……………………………………… 

podpis przedsiębiorcy 

∗ Niepotrzebne skreślić.
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Dodatkowe informacje przekazywane jedynie w przypadku ubiegania się o pomoc, która 

wymaga zgody Komisji Europejskiej 

Opis oczekiwanego pozytywnego wpływu na dany obszar (pkt 1 lub 2) 

1. Wskazanie liczby miejsc pracy

utworzonych lub ochronionych

przez przedsiębiorcę w jego

przedsiębiorstwie oraz w

przedsiębiorstwach z nim

kooperujących

2. Określenie rodzaju działalności

prowadzonej w ramach

przedsięwzięcia gospodarczego,

np. badawczo-rozwojowej,

innowacyjnej lub szkoleniowej

3. Informacje dodatkowe

Informacje na temat finansowania przedsięwzięcia gospodarczego 

1. Inwestycje i inne koszty z nimi

powiązane, ocena kosztów i

korzyści związanych ze

zgłaszanymi Komisji

Europejskiej środkami pomocy

2. Kwota pomocy niezbędnej do

zrealizowania przedsięwzięcia

gospodarczego

3. Intensywność pomocy

4. Informacje dotyczące

konieczności pomocy i

oczekiwanego wpływu6)

6) Należy uzasadnić konieczność uzyskania pomocy i jej wpływ na decyzję o podjęciu przedsięwzięcia
gospodarczego oraz decyzję dotyczącą lokalizacji w przypadku braku pomocy.




