Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o EkoKredyt Prosument wraz z dotacją:
pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu Klienta z notarialnym potwierdzeniem podpisu Klienta ( o ile
wniosek jest składany przez pełnomocnika)
dowód osobisty – dla każdego z wnioskodawców - oryginał do wglądu. (Dla wniosków składanych przez
pełnomocników dopuszcza się złożenie kopii dowodu osobistego – okazanie oryginału jest w takim wypadku
warunkiem do zawarcia umowy kredytowej)
karta informacyjna osoby fizycznej – odrębna dla każdego z wnioskodawców
dokumenty dotyczące osiąganego dochodu – dla każdego z wnioskodawców ( wg załącznika nr 1 )
dokumenty założycielskie oraz dotyczące osiąganego dochodu
składanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wg załącznika nr 2 )

wspólnoty mieszkaniowej (dla wniosków

wniosek o kredyt wraz z dotacją,
projekt instalacji sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności instalacyjnej, zawierający w szczególności:
schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań
określonych w załączniku do Programu Priorytetowego „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 ze wzorem umieszczonym na stronie NFOŚiGW, (druk LSF1 - fotowoltaika, LSK1 –
kolektory słoneczne, LSP1 – pompy ciepła, LSB1 – źródła ciepła opalane biomasą, LSM1- mikrokogeneracja,
LSW1 – elektrownie wiatrowe)
dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w
budowie (nr KW, odpis KW, wydruk elektroniczny z ewidencji KW),
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,
dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną (jedną
z wymienionych poniżej dla danego urządzenia lub równoważną), wydaną przez właściwą
jednostkę certyfikującą, zgodnie z załącznikiem do Programu Priorytetowego - „Wymagania techniczne”:
_________________________________________________________________________________________
źródła ciepła opalane biomasą

PN-EN 303-5

________________________________________________________________________________________
pompy ciepła

PN-EN 14511
PN-EN 12309
PN-EN 16147
PN-EN 15879-1

lub – dla wniosków składanych przed 30.06.2015r.
deklaracja producenta określająca wartość COP
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_______________________________________________________________________________________
kolektory słoneczne

PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań wg
normy:
PN-EN 12975-2
PN-EN ISO 9806
SOLAR KEYMARK
______________________________________________________________________________________
systemy fotowoltaiczne

PN-EN 61215
PN-EN 61646
_______________________________________________________________________________________
małe elektrownie wiatrowe
PN-EN 61400-2
_______________________________________________________________________________________
mikrokogeneracja
PN-ISO 8528
_______________________________________________________________________________________
harmonogram rzeczowo – finansowy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
oświadczenie producenta o posiadaniu gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej (o ile jest wymagana),
oświadczenie wykonawcy o posiadaniu gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej (o ile jest wymagana).
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