1. Dane Wnioskodawcy
1.1. Nazwa Wnioskodawcy

1.2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy
Województwo
Gmina
Ulica
Kod pocztowy
Telefon
E-mail

Powiat
Miejscowość
Numer domu
Poczta
Fax

Numer lokalu

1.3. Dane do korespondencji
Województwo
Gmina
Ulica
Kod pocztowy

Powiat
Miejscowość
Numer domu
Poczta

Numer lokalu

1.4. Forma prawna Wnioskodawcy

1.5. Wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

1.6. Osoba wskazana do bieżącego kontaktowania się w sprawach wniosku
Imię
Adres e-mail
Telefon
Stanowisko
Departament/Wydział/Dział

Nazwisko
Fax

1.7. Numery: PKD/NIP/REGON/KRS
PKD

NIP

REGON

KRS

1.8. Charakterystyka Wnioskodawcy z uwzględnieniem prowadzonej dotychczas
działalności, w tym (o ile dotyczy) w obszarze innowacyjności

2. Informacje ogólne o projekcie
2.1. Informacje dotyczące ewentualnego aplikowania o dofinansowanie projektu w
przeszłości
Czy wniosek o dofinansowanie projektu był już składany
do NFOŚiGW lub innych instytucji?
Nazwa konkursu/konkursów realizowanych przez
NFOŚiGW lub inną instytucję, w ramach którego/których
poprzednio złożono wniosek o dofinansowanie projektu
Nr poprzednio złożonego wniosku/wniosków

□ TAK

□ NIE

2.2. Tytuł projektu

2.3. Klasyfikacja projektu (wg kryteriów Programu Priorytetowego Nowa Energia)
Charakter przedsięwzięcia:

Obszar tematyczny, którego
dotyczy projekt

uruchomienie
produkcji
nowego
lub
zmodernizowanego wyrobu
wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej
technologii lub rozwiązania we własnej
działalności

□
□

Lista rozwijalna (6 obszarów)

2.4. Lokalizacja przedsięwzięcia
2.4.1.
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Inne dane
uszczegółowiające

2.4.2. Czy realizacja projektu będzie miała miejsce na terenie regionów węglowych
(NUTS3), uwzględnionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

□ TAK

Lista rozwijalna NUTS 3 (regiony węglowe)

□ NIE
2.5. Okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia
Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia

3. Opis projektu
3.1. Cele projektu objętego wnioskiem
Priorytetowego

i ich adekwatność do celów Programu

3.2. Informacja o przeprowadzonych pracach badawczo – rozwojowych związanych z
projektem, uzyskanych wynikach, oraz sposobie ich udokumentowania

3.3. Zakres rzeczowy projektu

3.4. Harmonogram wdrażania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem działań/etapów
zrealizowanych i planowanych (tj. kamieni milowych), z podaniem przewidywanych
terminów ich realizacji oraz z określeniem ryzyk i zagrożeń.

4. Innowacyjność przedsięwzięcia
4.1. Rodzaj innowacyjności stanowiącej przedmiot wniosku
□ wprowadzenie na rynek nowego produktu
□ wprowadzenie nowej metody produkcji lub nowego procesu

4.2. Nazwa innowacji będącej przedmiotem wniosku

4.3. Opis podstawowych cech/właściwości charakterystycznych dla danego
produktu/technologii, w tym wyróżniających go na tle dotychczas dostępnych
rozwiązań

4.4. Uzasadnienie innowacyjnego charakteru produktu/technologii w rozumieniu zapisów
Programu Priorytetowego

4.5. Data opracowania rozwiązania/technologii
Rozwijalny kalendarz

5. Efekty ekologiczne
5.1. Charakter efektu ekologicznego

5.2. Uwarunkowania możliwości osiągnięcia efektów środowiskowych

5.3. Oszacowanie przybliżonych wielkości efektów, w tym względem innych dostępnych
nowoczesnych technologii

6. Stopień przygotowania projektu do realizacji
6.1. Posiadanie prawa do korzystania z własności intelektualnej dotyczącej rozwiązania

6.2. Niezbędne pozwolenia, decyzje administracyjne, prawa własności do gruntów i
obiektów

6.3. Efekt zachęty
W celu uznania, że do dnia złożenia niniejszego wniosku przedsięwzięcie nie zostało
rozpoczęte, należy potwierdzić poniższe:
do dnia złożenia wniosku nie rozpoczęto budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 Prawa
budowlanego
do dnia złożenia wniosku nie złożono pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do
zamówienia urządzeń
do dnia złożenia wniosku nie złożono zobowiązania, które czyniłoby inwestycję
nieodwracalną
Jeżeli do dnia złożenia wniosku rozpoczęto jakieś prace, podjęto zobowiązania lub poniesiono
koszty związane z inwestycją, a Wnioskodawca nie uważa tego za rozpoczęcie inwestycji,
należy je wymienić poniżej i przedstawić wyjaśnienie:

7. Efektywność kosztowa

8. Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia
8.1. Budżet projektu
Koszty całkowite projektu
Koszty kwalifikowane projektu zgodnie z Programem
Priorytetowym
Wnioskowana wysokość pożyczki

Udział procentowy wnioskowanej pożyczki w kosztach
kwalifikowanych przedsięwzięcia

8.2. Zakres (kategorie) planowanych wydatków
Kategoria kosztów

Koszty
kwalifikowane

Koszty
niekwalifikowane

Koszt
całkowity Udział
w
przedsięwzięcia
kosztach
kwalifikowanych

max 15 %
1. Nabycie
nieruchomości, gruntów
2. Przygotowanie
przedsięwzięcia

max 15%

3. Zarządzanie
4. Roboty budowlane

max 35 %

5. Maszyny i urządzenia
6. Inne środki trwałe
7. Wartości
niematerialne i prawne
8. Koszty informacji i
promocji
9. Koszty badań i
pomiarów (w zakresie
zgodnym z PP)
10. Pozostałe (np. usługi
obce, materiały
zużywalne,
wynagrodzenia).
III. Suma kosztów

max 25%
max 25 %

8.3. Planowane źródła finansowania
L.p.

Rodzaj i źródło finansowania

Kwota

Udział procentowy w kosztach
całkowitych przedsięwzięcia

8.4. Forma dofinansowania
Pożyczka:
a) Pożyczka na warunkach preferencyjnych

□

b) Pożyczka na warunkach rynkowych

□

Premia innowacyjna
Kwota premii:

□

