Załącznik nr 3
do umowy nr….................……………
z dnia …........................………………

Konieczne elementy Wniosku o Kredyt wraz z Dotacją
Program priorytetowy „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł

energii Część 2 b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
1. Dane identyfikacyjne Kredytobiorcy, w tym:
a) pierwsze imię, nazwisko osoby fizycznej,
b) nazwa wspólnoty mieszkaniowej / nazwa spółdzielni mieszkaniowej,
c) data urodzenia osoby fizycznej,
d) PESEL lub NIP (jeśli dotyczy),
e) nazwa Urzędu Skarbowego, do którego Kredytobiorca składa roczne rozliczenie
podatkowe,
f) adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby wspólnoty / spółdzielni
mieszkaniowej (miejscowość, kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu, nr lokalu)
2. Adres realizacji przedsięwzięcia.
3. Dane przedsięwzięcia, w tym:
a) rodzaj instalacji (m.in. szczegóły inwestycji wpływające na wysokość kosztów
kwalifikowanych: zastosowanie akumulatora, typ kotła na biomasę, typ pompy
ciepła, rodzaj paliwa dla mikrokogeneracja),
b) zastępowane źródło i cel wykorzystania ciepła (co, cwu) – w przypadku źródeł
ciepła,
c) moc znamionowa instalacji,
d) sposób wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej (sieć elektroenergetyczna,
akumulatory, zasobniki cwu),
e) rodzaj budynku (nowy / istniejący, jednorodzinny / wielorodzinny),
f) powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego i powierzchnia budynku
przeznaczona i wykorzystywana / planowana do wykorzystania na cele
mieszkaniowe (w m2). Udział tej drugiej nie może być mniejszy niż 50% tej
pierwszej. Jeżeli w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, obie
wielkości będą takie same.
4. Koszty przedsięwzięcia
a) koszt całkowity przedsięwzięcia,
b) koszt kwalifikowany przedsięwzięcia z rozbiciem kwotowym dla każdego rodzaju
instalacji,
c) udział procentowy i wnioskowana kwota kredytu i dotacji,
d) koszt jednostkowy dla każdego rodzaju instalacji,
e) wnioskowany okres karencji,
f) wnioskowany okres finansowania.
5. Termin realizacji przedsięwzięcia.
6. Oświadczenia Kredytobiorcy:
a) Oświadczenie o treści:
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

1. podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego
Przedsięwzięcia, a wszystkie kwoty określone w Harmonogramie rzeczowo –
finansowym są wartościami netto
2. podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia i nie
będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniu z właściwym Urzędem
Skarbowym, a wszystkie kwoty określone w Harmonogramie rzeczowo –
finansowym są wartościami brutto
(niewłaściwe skreślić);
Oświadczenie, że nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub
części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach Programu,
z innych środków publicznych, za wyjątkiem środków pochodzących z umowy
Kredytu wraz z Dotacją, z zastrzeżeniem, ze te same koszty kwalifikowane nie mogą
być finansowane jednocześnie ze środków kredytu i dotacji;
Oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub
budynkiem mieszkalnym w budowie, na potrzeby którego będzie realizowane
przedsięwzięcie;
Oświadczenie, że wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW
lub osoby wskazane przez NFOŚiGW, łącznie lub samodzielnie kontroli realizacji
przedsięwzięcia, a także przez NFOŚiGW lub osoby przez niego wskazane kontroli
trwałości przedsięwzięcia, w jego obecności, w miejscu realizacji przedsięwzięcia;
Oświadczenie, że został poinformowany o obowiązku ponoszenia należności
publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia,
w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego oraz o że na wskazany
przeze niego adres zostanie przekazany formularz PIT 8C najpóźniej do ostatniego
dnia lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym otrzymał
dotację;
Zobowiązanie się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z „Wymaganiami
technicznymi dla instalacji oraz dotyczącymi uprawnień do montażu instalacji”
określonymi w załączniku do Programu;
Zobowiązanie Kredytobiorcy do niekorzystania ze stałych cen jednostkowych,
o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia
20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478), w przypadku instalacji o mocy 0-10 kW
służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej,
w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do
sieci nastąpi po 01/01/2016;
Zobowiązanie się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą zawierającej
zapisy określone w ust. 7.3 pkt. 2) lit. f) Programu;
Zobowiązanie się do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres trzech lat od
jego zakończenia oraz do przekazywania w okresie trwałości danych o wielkości
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z warunkami określonymi w
umowie Kredytu wraz z Dotacją;
Oświadczenie, że w roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział mu umowy z przyczyn leżących po jego
stronie;
Oświadczenie, że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów;
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l) Oświadczenie, że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
NFOŚiGW;
m) Oświadczenie o przekazaniu i przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych.
7. Wymagane załączniki do wniosku:
a) Projekt instalacji zawierający w szczególności:
 schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja
licznika wynika z wymagań określonych w załączniku do Programu
„Wymagania techniczne”),
 opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc,
sprawność, uzysk),
 kosztorys,
 potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań Programu dla każdego
zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem do wniosku
„Listy sprawdzające” dotyczące odpowiedniej instalacji (aktualnym na dzień
złożenia wniosku) sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej lub certyfikat
wystawiony przez Prezesa UDT odpowiednio w zakresie danego rodzaju
urządzeń;
b) Dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednimi
normami technicznymi, o których mowa w pkt. II załącznika do Programu
„Wymagania techniczne”;
c) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub
budynkiem mieszkalnym w budowie;
d) Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez
właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest
wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania
robót budowlanych;
e) Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku,
gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną;
f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.

