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W tabeli należy wpisać koszty w złotych, bez VAT (chyba że wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania lub odliczenia VAT)

L.p. Wyszczególnienie Kwota

1 Koszty kwalifikowalne do pomocy na wysokosprawną kogenerację / OZE* 14 200 000

1.1
Przygotowanie projektu inwestycyjnego (z wyłączeniem koncepcji, analiz, studium 

wykonalności itp.)
700 000

1.2 Zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym nadzór nad robotami budowlanymi 800 000

1.3 Nabycie praw związanych z nieruchomościami 400 000

1.4
Roboty budowalne wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, 

uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów
2 400 000

1.5 Sprzęt i wyposażenie 9 900 000

1.6 Wartości niematerialne i prawne

1.7
Inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu 

inwestycyjnego

1.8 Rezerwa **

2 Koszty niekwalifikowalne do pomocy na wysokosprawną kogenerację / OZE 500 000

2.1 Szkolenie personelu 200 000

2.2 Informacja i promocja 100 000

2.3 Koszty poniesione przed złożeniem wniosku 200 000

2.4 ………………..

2.5 ………………..

2.6 ………………..

3 Suma kosztów inwestycji 14 700 000

* Koszty kwalifikowalne określone w § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w 

zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub § 11 

ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – w zależności od tego, które rozporządzenie w danym 

przypadku ma zastosowanie .  

Kwalifikowalne mogą być tylko koszty poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Należy również uwzględnić ograniczenia wynikające z zasad kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

** Rezerwa może być kwalifikowalna wyłącznie w przypadku, gdy zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wymienionych w wierszach 1.1-1.7
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DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa wnioskodawcy:

Nazwa projektu:

DANE DLA INSTALACJI PLANOWANEJ WYNIKI KALKULACJI

Nakłady inwestycyjne (kwalifikowalne): PLN Maksymalna intensywność pomocy: 60%

Czy Wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą? NIE Nakłady jednostkowe na instalację planowaną (wskaźnik): 5,07 mln PLN/MWt

Czy Wnioskodawca jest średnim przedsiębiorcą? NIE Nakłady jednostkowe na instalację referencyjną (wskaźnik): 0,82 mln PLN/MWt

Województwo lokalizacji inwestycji: Nakłady inwestycyjne na instalację referencyjną: PLN

Dane techniczne: PLN

a) Obszar (rodzaj) instalacji planowanej:

b) Technologia: Maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej*: PLN

c) Moc instalacji: 2,60 MWe 2,80 MWt

d) Moc instalacji w paliwie 6,00 MW

do 20

Czy jest inwestycja referencyjna? TAK

* Faktyczna kwota dofinansowania może być mniejsza - szczegóły w "Instrukcji do kalkulatora pomocy publicznej"

7 137 360,00

Różnica nakładów pomiędzy instalacją planowaną a instalacją 

referencyjną:

2 304 400,00

wysokosprawna kogeneracja

EC na paliwa kopalne do 20 MW w paliwie

11 895 600,00

dolnośląskie

14 200 000


