
Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu „Patriotyzm jutra” Edycja 2022 

3.1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 

ZAŁĄCZNIK 

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA 

samorządowa 
instytucja 

kultury 

organizacja 
pozarządowa 

koło 
gospodyń 
wiejskich 

Spółdzielnia 
socjalna  

Kopia statutu podmiotu 
potwierdzona za zgodność z 
oryginałem 

TAK TAK TAK TAK* 

Kopia odpisu z właściwego 
rejestru potwierdzona  
za zgodność z oryginałem  

TAK TAK TAK TAK 

Oświadczenie wnioskodawcy lub 
zaświadczenie z banku  
o posiadaniu rachunku 
bankowego wraz z numerem 
rachunku, na który przekazane 
ma być dofinansowanie. Stan 
konta jest także potwierdzeniem 
posiadania zadeklarowanego 
wkładu własnego. 

TAK TAK TAK TAK 

Oświadczenie o terminowym 
rozliczeniu się beneficjenta 
w  programach własnych 
państwowych instytucji kultury, 
finansowanych ze środków 
MKDNiS w trzech ostatnich latach 

TAK TAK TAK TAK 

Pełnomocnictwo dla osób 
upoważnionych do reprezentacji 
podmiotu 

TAK** TAK** TAK** TAK** 

UWAGA! 

Załączniki należy dostarczyć dopiero na etapie aktualizacji wniosku, po przyznaniu dofinansowania, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 oraz § 8 ust. 2. 

* Należy dostarczyć tylko wówczas, gdy podmiot posiada statut. 

** Należy dostarczyć, gdy podmiot reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis 
w odpowiednim rejestrze. 

 

 

 

 

  



3.2. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ 

 

Załącznik  Komentarz 

Szczegółowa informacja dotycząca pomocy 
publicznej 

O konieczności przesłania załącznika decyduje MHP – w 
zależności od wyniku I etapu testu pomocy publicznej 
(patrz Załącznik nr 4). UWAGA! W przypadku konieczności 
przedstawienia szczegółowych informacji na potrzeby 
sporządzenia testu pomocy publicznej MHP może 
wystąpić do wnioskodawcy o przedstawienie informacji 
w osobnym piśmie. Formularz załącznika będzie dostępny 
na stronie internetowej MHP w zakładce programu. 

Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

Należy dostarczyć wyłącznie w przypadku jeśli 
wnioskodawca występuje jako przedsiębiorstwo w 
rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 i otrzymuje dofinansowanie jako pomoc 
publiczną (patrz Załącznik nr 4); formularz załącznika 
będzie dostępny na stronie internetowej MHP w zakładce 
programu. 

Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis 

Należy dostarczyć wyłącznie w przypadku jeśli 
wnioskodawca występuje jako przedsiębiorstwo w 
rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 i otrzymuje dofinansowanie jako pomoc 
de minimis (patrz Załącznik nr 4); formularz załącznika 
będzie dostępny na stronie internetowej MHP w zakładce 
programu.  

 


