Data wpływu
Wpisano do rejestru pod nr

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Oddział w:
(data, stempel i podpis pracownika Banku)

WNIOSEK O UDZIELENIE EKOKREDYTU PROSUMENT II WRAZ Z DOTACJĄ
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Prosimy o zapoznanie się z Programem Priorytetowym NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii poprzez banki” dostępnym na stronie www.nfosigw.gov.pl, uwagami i komentarzami dot. poszczególnych pozycji wniosku
i dokładne wypełnienie pismem drukowanym.
Wnioskodawca I – Beneficjent otrzymujący Dotację
(zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od kwoty dotacji)

Wnioskodawca II

Imię: …………………………………………………………….…………..…

Imię: …………………………………………………………….…………..…

Nazwisko:…………………………………………………………….……….

Nazwisko:…………………………………………………………….……….

PESEL:………………………………………………………………….…….

PESEL:………………………………………………………………….…….

Nazwa i adres urzędu skarbowego (US), do którego Wnioskodawca
składa roczne zeznania PIT:

Adres zamieszkania

………………………………………..………………………………..…..….

miejscowość: …………..……………………..……………..……………..

…………………………………………………………………………………

kod pocztowy: ……….… - …..…………

NIP (jeżeli Beneficjent posługuje się NIP w rozliczeniach z US):

ulica: ………………………………..……………………………………….

…………………………………………………………………………………

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..…….....

Adres zamieszkania – zgodny ze zgłoszonym do US (podawanym w
rocznych zeznaniach PIT)
miejscowość: …………..……………………..……………..……………..
kod pocztowy: ……….… - …..…………
ulica: ………………………………..……………………………………….
nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..…….....
Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

Imię: …………………………………………………………….…………..…

Imię: …………………………………………………………….…………..…

Nazwisko:…………………………………………………………….……….

Nazwisko:…………………………………………………………….……….

PESEL:………………………………………………………………….…….

PESEL:………………………………………………………………….…….

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

miejscowość: …………..……………………..……………..……………..

miejscowość: …………..……………………..……………..……………..

kod pocztowy: ……….… - …..…………

kod pocztowy: ……….… - …..…………

ulica: ………………………………..……………………………………….

ulica: ………………………………..……………………………………….

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..…….....

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..…….....

Kredyt i dotacja
Wnioskowana kwota kredytu……………………. zł ……...% kosztów kwalifikowanych
Wnioskowana kwota dotacji………………….…. zł ……...% kosztów kwalifikowanych
Wnioskowany okres kredytowania…………..miesięcy.
Wnioskowany okres karencji…………………miesięcy.
Zabezpieczenie kredytu: ( wybrać jeden z wariantów)
pakiet zabezpieczeń określony przez Bank

kaucja w wysokości 110% kwoty kredytu i dotacji (lub 135% w przypadku kaucji w walucie obcej)

Spłata kredytu: ( wybrać jeden z wariantów)
z rachunku w BOŚ S.A o numerze: ……………………………………………………………………………………
wnioskuję o otwarcie ROR w BOŚ S.A na potrzeby obsługi spłat Kredytu wraz z Dotacją.
jednorazowo z kaucji, stanowiącej zabezpieczenie kredytu i dotacji (Uwaga! W przypadku jednorazowej spłaty kredytu z kaucji, część
kaucji zabezpieczająca zwrot dotacji zostanie zwolniona po upływie okresu trwałości przedsięwzięcia, tj. po upływie 3 latach od
zakończenia realizacji Przedsięwzięcia).
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Przedsięwzięcie
(inwestycja polegająca na zakupie i montażu małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła,
realizowana przez Kredytobiorcę ze środków Kredytu wraz z Dotacją)
Koszt całkowity Przedsięwzięcia …………………….………….zł
Koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia …………..…………….zł
Rodzaj instalacji: (w przypadku elementów instalacji służących równocześnie kilku źródłom należy rozbić ich koszt kwalifikowany proporcjonalnie do mocy
znamionowej źródeł, którym służą)

systemy fotowoltaiczne o mocy znamionowej……….kWp
Koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów): ………………………………………………………..……..zł,
Sposób wykorzystania nadwyżek energii:
przesył do sieci elektroenergetycznej,

akumulatory; pojemność akumulatorów………….kWh,

zasobnik c.w.u.

Koszt akumulatorów (jeśli dotyczy):………………………….zł
Planowany uzysk energii z instalacji: ……………. kWh; Jednostkowy koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów):…………………….. zł/kWp,

kocioł opalany biomasą o mocy znamionowej…..…kW;
Koszt instalacji: ………………………………………………………..……..zł,
Rodzaj załadunku:
ręczny
automatyczny; Zasobnik buforowy wody grzewczej:
Praca na potrzeby:
c.o.+ c.w.u.;
wyłącznie c.w.u.;
wyłącznie c.o.

NIE

Zastępowane/potencjalne źródło energii:

elektryczny

kocioł węglowy;

gazowy;

olejowy

TAK
inny (jaki)………………….….…..

Planowany uzysk ciepła z instalacji: ………………………. kWh; Jednostkowy koszt instalacji:………………………………..……………... zł/kW,

pompa ciepła o mocy znamionowej…..….kW
Koszt instalacji: ………………………………………………………..……..zł,
Typ pompy:

powietrze / woda;

Praca na potrzeby:
Zasobnik c.w.u.:

c.o.+ c.w.u.;

solanka/woda;
wyłącznie c.w.u.;

woda/ woda

bezpośrednie odparowanie w gruncie/ woda

wyłącznie c.o.

TAK o pojemności………….litrów.

NIE

Zastępowane/ potencjalne źródło energii:

kocioł węglowy;

gazowy;

olejowy;

elektryczny ;

inny(jaki)………………..……….

Planowany uzysk ciepła z instalacji: ………………………. kWh; Jednostkowy koszt instalacji:………………………………..……………... zł/kW,

Kolektory słoneczne o mocy znamionowej ……...kW
Koszt instalacji: ………………………………………………………..……..zł,
Praca na potrzeby:
Zasobnik ciepła:

c.o.+ c.w.u.;
NIE

wyłącznie c.w.u.;

wyłącznie c.o.

TAK

Zastępowane/ potencjalne źródło energii:

kocioł węglowy;

gazowy;

olejowy;

elektryczny ;

inny (jaki)……………………..

Planowany uzysk ciepła z instalacji: ………………………. kWh ; Jednostkowy koszt instalacji:………………………………....……………... zł/kW,

Małe elektrownie wiatrowe o mocy znamionowej ……...kW
Koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów): ………………………………………………………..……..zł,
Sposób wykorzystania nadwyżek energii:
przesył do sieci elektroenergetycznej,

akumulatory; pojemność akumulatorów………….kWh,

zasobnik c.w.u,

Koszt akumulatorów (jeśli dotyczy): ………………………….zł
Planowany uzysk energii z instalacji: ………………. kWh; Jednostkowy koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów): …………….……... zł/kWp

Mikrokogeneracja - znamionowa moc cieplna……...kW; znamionowa moc elektryczna…....kW
Koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów): ………………………………………………………..……..zł,
Sposób wykorzystania nadwyżek energii:
przesył do sieci elektroenergetycznej,
Rodzaj paliwa:
Praca na potrzeby:

biogaz;

biopłyny;

c.o.+ c.w.u.;

akumulatory; pojemność akumulatorów………….kWh,
biomasa

wyłącznie c.w.u.;

Zastępowane/potencjalne źródło energii:

zasobnik c.w.u

wyłącznie c.o.

kocioł węglowy;

gazowy;

olejowy;

elektryczny ;

inny (jaki)………………..

Koszt akumulatorów (jeśli dotyczy): ………………………….zł
Planowany uzysk energii elektrycznej z instalacji: ………………………. kWh; Planowany uzysk ciepła z instalacji: ………………………….. kWh
Jednostkowy koszt instalacji (bez kosztu akumulatorów):………………………………..……………... zł/kWe,
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Termin realizacji Przedsięwzięcia do dnia………………….……..(max. 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ).
Adres realizacji Przedsięwzięcia: miejscowość: ……………………………………………………………………..…………..... kod pocztowy: ……… - ……………
ulica: …………………………………………………………………………………..……………. nr domu: ….………..……nr lokalu: ….....
Rodzaj budynku:

nowy;

istniejący;

jednorodzinny;

wielorodzinny;

Powierzchnia całkowita budynku…..….m2

Powierzchnia budynku przeznaczona i wykorzystywana/planowana do wykorzystania na cele mieszkaniowe…………..……m2 (jeżeli w budynku nie jest
prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta jest równa powierzchni całkowitej budynku)

Nr księgi wieczystej nieruchomości, na której zainstalowana będzie instalacja……………………….…………..
Wkład własny
Różnica pomiędzy kosztem całkowitym, a kosztami kwalifikowanymi Przedsięwzięcia……………………………… zł
Różnica pomiędzy kosztem całkowitym Przedsięwzięcia, a kosztami kwalifikowanymi finansowana będzie:
ze środków własnych

wnioskuję o udzielenie dodatkowego kredytu w BOŚ na finansowanie różnicy

Upoważnienie do kontaktu
1)

2)

Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem e-maila bez wymaganego podpisu elektronicznego, w tym doręczanie:
- zawiadomień o konieczności uzupełnienia Wniosku,
- informacji o decyzji w sprawie Wniosku i zaproszenia do podpisania umowy,
- przypomnień i innych informacji związanych z wykonywaniem umowy kredytu wraz z dotacją,
na adres e-mail …………………………………………………..
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Bank o zmianie ww. adresu e-mail.
do wykonywania czynności związanych ze złożeniem Wniosku udzielam pełnomocnictwa, zgodnie z załączonym dokumentem pełnomocnictwa.

Oświadczenia Wnioskodawcy/ ów
Wnioskodawca oświadcza, że:
1) podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego Przedsięwzięcia, a wszystkie kwoty określone we Wniosku są wartościami netto
TAK

NIE

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 we Wniosku są wartościami brutto
NIE
TAK
3) posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie, na potrzeby którego będzie realizowane przedsięwzięcie;
4) nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów Przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach Programu
Priorytetowego, z innych środków publicznych, z wyjątkiem środków pochodzących z umowy kredytu wraz z dotacją, z zastrzeżeniem, że te same koszty
kwalifikowane nie mogą być finansowane jednocześnie ze środków kredytu i dotacji;
5) dla budynku, na potrzeby którego będzie realizowane Przedsięwzięcie, uzyskano już dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego

NIE

TAK

6) w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych jemu, lub powiązanemu z nim przedsiębiorcy udzielono pomocy de
minimis
NIE
TAK; w przypadku korzystania z pomocy de minimis konieczne jest dołączenie do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularza informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
7) w roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział mu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wnioskodawcy;
8) wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów;
9) posiada zobowiązania cywilnoprawne wobec NFOŚiGW
NIE DOTYCZY

NIE

TAK/ wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych wobec NFOŚiGW

NIE

TAK

10) wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Bank i NFOŚiGW lub osoby wskazane przez Bank lub 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;
11) 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;
12) wyraża zgodę i upoważnia Bank do przekazywania do NFOŚiGW danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę, na przetwarzane jego danych osobowych przez NFOŚiGW
zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgody obejmują dane
wymienione we Wniosku o wypłatę udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacji dla celów związanych z
realizacją Umowy o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW Przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”;
Wnioskodawca, który zadeklarował, że nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej będzie przesyłał do sieci elektroenergetycznej, oświadcza, że:
13) główna działalność prowadzona w budynku mieszkalnym, na rzecz którego będzie pracowała instalacja, ma charakter niegospodarczy:
14) energia będzie zużywana na potrzeby własne mieszkańców budynku mieszkalnego, na rzecz którego będzie pracowała instalacja:

NIE
NIE

TAK;
TAK;

15) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego, na rzecz którego będzie pracowała
instalacja:
NIE
TAK;
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
16) realizacji przedsięwzięcia zgodnie z „Wymaganiami technicznymi dla instalacji oraz dotyczącymi uprawnień do montażu instalacji” określonymi w załączniku
do Programu Priorytetowego;
17) podpisania umowy z wybranym przez siebie wykonawcą zawierającej zapisy i wymogi określone w Programie Priorytetowym,
18) 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 Programie Priorytetowym.
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Wymagane załączniki do wniosku
1) Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej zgodnie z wymogami obowiązującymi w Banku,
2) Projekt instalacji zawierający w szczególności:
a)

schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku do Programu
Priorytetowego „Wymagania techniczne”),

b)

opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk),

c)

kosztorys,

d)

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).

sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej lub certyfikat wystawiony przez
Prezesa UDT odpowiednio w zakresie danego rodzaju urządzeń;
3) Dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normami technicznymi, o których mowa w pkt. II załącznika do Programu
Priorytetowego „Wymagania techniczne”;
4) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie;
5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeżeli Wnioskodawca, albo przedsiębiorca z nim powiązany korzystał wcześniej z pomocy de minimis );
6) 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,

data i podpis Wnioskodawcy I

data i podpis Wnioskodawcy II

data i podpis Wnioskodawcy III

data, imię, nazwisko i podpis pracownika BOŚ S.A. przyjmującego Wniosek
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data i podpis Wnioskodawcy IV

