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I. OPIS ZADANIA 

       
Informacje które obligatoryjnie należy umieścić w opisie zadania: 

1. Podać opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych, zakres 

zadania, liczbę budynków objętych projektem wraz z ich lokalizacją.  
2. Wymienić główne urządzenia składające się na instalację.  
3. Podać rodzaj zastosowanych urządzeń wraz z ich podstawowymi danymi 

technicznymi  jak: moc znamionową, sprawność.  
4. Określić zaawansowanie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych i dokumentów 

formalno - prawnych. 

5. Podać informację o oczekiwanym efekcie ekologicznym zgodnie z Załącznikiem 

techniczno-ekologicznym Część B. 

6. Podać opis zarządzania projektem oraz listę podmiotów uprawnionych do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych.  

 

 

Opis zadania: 

 

 

 

 

 

 

 

Planowany efekt ekologiczny zadania: 

  1) zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do 

ogrzewania  budynków, w stosunku do stanu pierwotnego 

% 

  2) łączna oszczędność energii [GJ/rok], w tym:  

• oszczędność energii cieplnej (pierwotnej)[GJ/rok]  

• oszczędność energii elektrycznej (pierwotnej) 

[GJ/rok] 

 

   3) ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 (ton/rok)  
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II. Koszty zadania: 

 

* Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli państwowa jednostka budżetowa ma 

możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli państwowa jednostka budżetowa nie 

ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT - VAT stanowi koszt kwalifikowany. 

Koszty niekwalifikowane 

Proszę wymienić, jakie koszty uznano za niekwalifikowane oraz uzasadnić: 

Lp. Koszty  Kwota [zł] 

1. Koszty kwalifikowane do dofinansowania, w tym:  

1.1 Przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji  

1.2 Projekty budowlane i wykonawcze  

1.3 Koszt nabycia lub produkcji nowych środków trwałych, w tym:  

1.3.1 
budynki i budowle (niezbędny jest bezpośredni związek między nabytymi 

budynkami i budowlami a celem zadania) 

 

1.3.2 maszyny i urządzenia,   

1.3.3 narzędzia, przyrządy i aparatura,   

1.3.4 

infrastruktura techniczna związana z nową inwestycją, przy czym przez 

budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje 

wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające 

media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp 

 

1.4. Montaż i uruchomienie środków trwałych,  

1.5. 

Zakup materiałów i robót budowlanych pod warunkiem, że są one ściśle 

związane z celami zadania objętego pomocą 

 

1.6. 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 

wiedzy technicznej, technologicznej, organizacyjnej czy zarządczej, nie 

chronionej patentami 

 

1.7. Nadzór  

2. Podatek VAT  

3. Koszty kwalifikowane, łącznie z VAT*  

4. Koszty niekwalifikowane   

5. Koszt całkowity (suma 3+4)  
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Planowane źródła finansowania zadania* 
   

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Koszty 

poniesione 

  
Koszty 

całkowite 
zadania 

Koszty 

kwalifikowane 
zadania 

Udział w 

stosunku do 
kosztów 

kwalifikowanych 
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Środki własne wnioskodawcy zł             0,00% 

2. Kredyty i pożyczki: zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1 NFOŚiGW zł               

2.2 
         

2.3 
 

zł               

2.4 
 

zł               

3. Dotacje: zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.1 NOŚiGW zł               

3.2 
 

zł               

3.3 
 

zł               

3.4 Inne dotacje (określić jakie) ………. zł               

4. Inne: zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4.1 Inne (określić jakie) ………. zł               

4.2 Inne (określić jakie) ………. zł               

5. Razem (1+2+3+4) zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

* Planowane źródła finansowania zadania powinny być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
 

          


