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Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

L.p. Kwota

1 7 000 000,00

1.1 500 000,00

1.2 600 000,00

1.3 200 000,00

1.4 1 700 000,00

1.5 4 000 000,00

1.6

1.7

1.8

2 270 000,00

2.1 150 000,00

2.2 20 000,00

2.3 100 000,00

2.4

2.5

2.6

3 7 270 000,00

dolnośląskie

duży

60%

budowa instalacji

ciepłownia na biomasę

5,00

140 000,00

2 850 000,00

2 490 000,00

2 490 000,00

Lokalizacja inwestycji

Wielkość przedsiębiorcy

Max intensywność pomocy

Rodzaj inwestycji

Rodzaj instalacji (technologia)

Moc cieplna [MW]

Informacja i promocja

Koszty poniesione przed złożeniem wniosku

………………..

………………..

………………..

Suma kosztów inwestycji

Średnia roczna produkcja ciepła [GJ/r]

Wyszczególnienie

Koszty kwalifikowalne do pomocy na odnawialne źródła energii*

Przygotowanie projektu inwestycyjnego

Zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym nadzór nad robotami budowlanymi

Nabycie praw związanych z nieruchomościami

Roboty budowalne wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem

Rezerwa **

Koszty niekwalifikowalne do pomocy na odnawialne źródła energii

Szkolenie personelu

Koszt inwestycji referencyjnej [zł]

Różnica pomiędzy kosztem kwalifikowalnym 

instalacji OZE a kosztem inwestycji 

referencyjnej [zł]

Inna pomoc publiczna na projekt (EDB)  [zł]

Max dotacja  [zł]

Wnioskowana dotacja  [zł]

4 150 000,004 150 000,00

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

*  Koszty kwalifikowalne określone w rozporządzeniu Ministra Energii 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 na lata 2014-2020 .  

Kwalifikowane 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 kwalifikowana wyłącznie w przypadku, gdy zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wymienionych w wierszach 1.1-1.7

Sprzęt i wyposażenie

Wartości niematerialne i prawne

Inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego


