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Tytuł działu (d1): A. Status wnioskodawcy

Tytuł sekcji (d1/s1): A.1. Status wnioskodawcy na dzień składania wniosku [1]  

Tytuł tabeli (d1/s1/t1): ---- 

Nazwa wnioskodawcy [2]
Leszek Jargiło - "UNILECH" Dzwola 82A

Tytuł tabeli (d1/s1/t2): A.1.1. Dane samego wnioskodawcy stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa [3]  

Dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa [4] w ostatnim okresie
obrachunkowym

w poprzednim okresie
obrachunkowym

w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu
obrachunkowego

Data zamknięcia okresu obrachunkowego 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Wielkość zatrudnienia 6 9 12
Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w
tys. EURO

99,851 104,4350 84,9611

Suma aktywów bilansu w tys. EURO 96,51 102,7314 60,2069

Tytuł tabeli (d1/s1/t3): ---- 

Czy wnioskodawca na dzień składania wniosku jest podmiotem samodzielnym? [5]
Tak

Tytuł sekcji (d1/s2): ---- 

Tytuł tabeli (d1/s2/t1): A.1.2. Dane podmiotu będącego w relacjach partnerskich/powiązanych z wnioskodawcą

Nazwa podmiotu [6] ----
NIP podmiotu [7] ----
Relacje podmiotu z wnioskodawcą [8] ----
Udział w kapitale lub prawie głosu [9] ----

Tytuł tabeli (d1/s2/t2): ---- 

Dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa [10] w ostatnim okresie
obrachunkowym

w poprzednim okresie
obrachunkowym

w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu
obrachunkowego

Data zamknięcia okresu obrachunkowego ---- ---- ----
Wielkość zatrudnienia ---- ---- ----
Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w
tys. EURO

---- ---- ----

Suma aktywów bilansu w tys. EURO ---- ---- ----

Tytuł sekcji (d1/s3): ---- 

Tytuł tabeli (d1/s3/t1): A.1.3. Dane wnioskodawcy z uwzględnieniem danych przedsiębiorstw będących w relacjach podmiotów partnerskich/powiązanych stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa [11]  

Sumaryczne dane wnioskodawcy stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa w ostatnim okresie
obrachunkowym

w poprzednim okresie
obrachunkowym

w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu
obrachunkowego

Data zamknięcia okresu obrachunkowego ---- ---- ----
Wielkość zatrudnienia ---- ---- ----
Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w
tys. EURO

---- ---- ----

Suma aktywów bilansu w tys. EURO ---- ---- ----

Tytuł tabeli (d1/s3/t2): A.1.4 Status wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku

Wnioskodawca oświadcza, że na dzień składania
wniosku jest [12]

spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014)

mikroprzedsiębiorcą ----

Tytuł działu (d2): B. Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy

Tytuł sekcji (d2/s4): B.1. Historia wnioskodawcy

Tytuł tabeli (d2/s4/t1): B.1.1. Historia wnioskodawcy [13]  

Historia i przedmiot działalności
Przedsiębiorstwo "UNILECH" Leszek Jargiło rozpoczęło działalność gospodarczą od 03.01. 2008 . Celem działalności przedsiębiorstwa jest zakładanie stolarki budowlanej. Firma posiada lokalizację na terenie gm. Dzwola 82A w
województwie lubelskim. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone w profesjonalne maszyny stolarskie tj. frezarka, formatówka, grubościówka i inne. Firma zatrudnia: 6 pracowników . Zakład posiada
tendencję rozwojową, zdobywa nowe rynki , zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przedsiębiorstwo stawia na jakość i zadowolenie klientów. Od początku działalności systematycznie inwestuje w nowoczesne maszyny i urządzenia służące do
produkcji wyrobów z drewna oraz ich montażu. , które dają gwarancję stabilnej i wysokiej jakości wyrobów. Aktualnie przedsiębiorstwo Unilech to prężnie działająca firma stolarska , energicznie rozwijająca się , wychodząca na przeciw
oczekiwaniom swoich klientów. Konsekwentne działania zmierzające do stałego nadążania za postępem technologicznym pozwoliły stać się przedsiębiorstwem z szeroką ofertą usług. Ciągłe inwestowanie w rozwój firmy pozwoliło na
zwiększenie jakości oferowanych produktów, a następnie jej utrzymanie jak i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. To wszystko , wraz z dbałością o wysoki poziom obsługi klienta zaowocowały uzyskaniem wysokiej pozycji na rynku
lubelskim. Dotychczasowe działania, jak i perspektywiczne plany rozwojowe pozwolą zaoferować klientom cały szereg usług składających się na wyrób gotowy. UNILECH działa w silnie konkurencyjnym otoczeniu, natomiast utrzymuje
stabilną pozycję na rynku dzięki wprowadzeniu i realizacji wewnętrznych usprawnień organizacyjnych, wprowadzeniu systemu komputerowej obsługi firmy, modernizacji i unowocześnianiu parku maszynowego, wdrożeniu procedur
kontrolnych, przeprowadzeniu w systemie półrocznym cyklu szkoleń dotyczących "Efektywnej organizacji pracy ". Na bieżąco prowadzi kontrolę jakości swoich produktów, posiada własne zaplecze do suszenie drzewa. Pozytywnym
efektem działalności Firmy jest ciągła długoletnia współpraca ze stałymi kontrahentami. Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie przygotowywaniem, montażem i demontażem stoisk wystawowych , a w przyszłości docelowo o montaż
schodów i mebli z drewna.

Tytuł działu (d3): C. Opis projektu

Tytuł sekcji (d3/s5): C.1. Potrzeby związane z realizacją projektu
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Tytuł tabeli (d3/s5/t1): C.1.1. Potrzeby związane z realizacją projektu

L
p.

Charakterystyka potrzeb [14] Zaspokojenie potrzeb przez projekt [15]

1 Potrzeba obniżenia kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie wydatków za
energię.

Planowana inwestycja w pełni odpowiada dążeniu do ograniczenia kosztów energii elektrycznej pobieranej aktualnie za pośrednictwem sieci PGE Obrót SA ( o wartość :
21,231 Mwh). Zmniejszenie kosztów energii wpłynie na jego rozwój i możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków finansowych na inne cele w firmie. Realizacja
inwestycji przyczyni się do zapewnienia stabilności w dostawie energii elektrycznej.

2 Potrzeba wzrostu atrakcyjności firmy w odniesieniu do
konkurencji.

Firma współpracuje z kontrahentami z kraju jak i zagranicy dla których wizerunek proekologiczny jest znaczący dla wspólnych relacji biznesowych. Nowa inwestycja
wpłynie na wzrost atrakcyjności firmy w odniesieniu do konkurencyjności.

3 Potrzeba uniezależnienia się od jednego dostawcy energii.
Aktualnie jedynym dostawcą energii elektrycznej dla firmy
jest PGE Obrót SA.

Inwestycja przyczyni się do braku potrzeby korzystania z jednego dostawcy energii . Firma nie będzie narażona na przerwy w dostawie energii oraz wysokie ceny za dostawę
energii elektrycznej. Dzięki zakupionym panelom fotowoltaicznym będzie istniała możliwość zapewnienia stałej dostawy energii w budynku suszarni.

4 Potrzeba wzrostu świadomości społecznej w zakresie
ochrony środowiska oraz wpływu nowej inwestycji na
otoczenie .

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemów, kluczową kwestią, która ma na celu rozwiązać przedmiotowy projekt jest poprawa jakości powietrza oraz zapewnienia
dużej oszczędności energii elektrycznej w gminie Dzwola. Powyższy problem zostanie rozwiązany poprzez zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Powyższe działanie
pozwoli na wzrost jakości powietrza oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa.

5 Konieczność automatyzacji procesów zachodzących w
firmie celem minimalizacji błędów.

Planowana realizacja projektu uwzględnia stosowanie komponentu TIK, zakładając usprawnienie w firmie procesu zarządzania energią elektryczną . Dzięki automatyzacji
procesu firma nie jest narażona na ryzyko błędu związanego z czynnikiem ludzkim.

6 Optymalizacja zużycia energii elektrycznej Zaspokojenie potrzeby poprzez świadomą kontrolę zużycia energii elektrycznej w firmie i chęć jej oszczędności. Nowa instalacja dzięki rozwiązaniom TIK pozwoli na
efektywne zarządzanie energią oraz zmaksymalizuje jej uzysk z OZE.

Tytuł sekcji (d3/s6): C.2. Cele projektu

Tytuł tabeli (d3/s6/t1): C.2.1. Cele projektu i zgodność z celami Programu/Osi/Działania [16]  

Cele projektu i zgodność z celami Programu/Osi/Działania [17]
Podstawowym celem jaki zakłada przedsiębiorstwo planując realizację niniejszego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju energetycznego na terenie gminy Dzwola województwa lubelskiego oraz redukcja szkodliwych
zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez 3 cele cząstkowe: cel społeczny, cel środowiskowy, cel ekonomiczne. Szczegółowy opis celów projektu przedstawiono poniżej: 1)Cel społeczny -
poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb zapewniających odpowiednią jakość powietrza w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia. Osiągnięciu tego celu służy: -minimalizacja bezpośrednich i pośrednich negatywnych
wpływów na ludzkie zdrowie poprzez: zmniejszanie zagrożeń toksycznych i rakotwórczych pochodzących od wykorzystywania energii elektrycznej za pośrednictwem sieci energetycznych . Realizacja projektu wpływa na wzrost
świadomości ekologicznych i podniesienia postaw przyjaznych otoczeniu. 2.Cele środowiskowe: zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie degradacji gleb i wód,
ograniczenie degradacji ekosystemów. 3) Cele ekonomiczne: ekonomicznym celem rozwoju jest: redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej jako składnika kosztów całkowitych użytkowania budynku gospodarczego. Zastosowanie
nowoczesnych technologii TIK stanowiących zasadniczy element projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 jest jednym z 3 programów operacyjnych, zarządzanych i wdrażanych na poziomie
regionalnym, realizując jednocześnie zapisy Umowy Partnerstwa. Projekt będzie realizowany w ramach 4 osi priorytetowej: Energia przyjazna środowisku 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Zakup i montaż paneli
fotowoltaicznych na potrzeby zmierzające do stworzenia konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.
Projekt poprzez zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej przyjaznej środowisku naturalnemu . Przedmiotowy projekt wpisuje się także w szereg celów i założeń określonych w licznych
dokumentach strategicznych zarówno o charakterze regionalnym, krajowym i wspólnotowym, w tym: w Strategii Rozwoju Gminy Dzwola na lata 2016-2023 jeden z priorytetów rozwoju to: "odnawialne źródła energii". Zakres projektu w
pełni odpowiada "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzwola " , którego głównym celem jest "zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie
efektywności energetycznej gminy".Projekt poprzez zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej przyjaznej środowisku naturalnemu . Założenia projektowe odpowiadają tzw, pakietowi
energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europy 2020- poprzez ograniczenie emisji CO2 . Projekt odpowiada założeniom SZOPS RPO WL , a w szczególności zapisom pkt. 19.

Tytuł sekcji (d3/s7): C.3. Charakterystyka projektu

Tytuł tabeli (d3/s7/t1): C.3.1. Miejsce realizacji projektu [18]  

Miejsce realizacji projektu [19]
Firma Leszek Jargiło - "UNILECH" Dzwola 82A , utworzona w 2008 roku , ma siedzibę w Gminie Dzwola . Inwestycja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego , gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza , objęta
obszarem zgodnym z RPO WL 2014-2020. Miejsce realizacji projektu zostało wybrane zgodnie z potrzebami wnioskodawcy określonymi w części C.1.1 oraz z uwagi na potrzeby rozwojowej Gminy związane z tworzeniem warunków
zapewniających rozwój odnawialnych źródeł energii określonych w " Planie gospod. niskoemisyj"Gmina Dzwola położona jest w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie janowskim. Od wschodu i południa graniczy z
gminami powiatu biłgorajskiego: Gorajem, Frampolem z gminą wiejską Biłgoraj, zaś od południowego zachodu do północnego wschodu z jednostkami należącymi do powiatu janowskiego: gminą i miastem Janów Lubelski oraz gminami
Godziszów i Chrzanów .Jest największą gminą w powiecie janowskim, jej obszar zajmuje 203,1 km2., co stanowi 23% powierzchni powiatu janowskiego oraz 0,8% powierzchni województwa lubelskiego. Gmina Dzwola Znajduje się w
odległości 80 km od Lublina, 12 km od Janowa Lubelskiego oraz 27 km od Biłgoraja. Średnie promieniowanie słoneczne całkowite na Lubelszczyźnie wynosi 10,0-10,25 MJ/m2/d i zmienia się w ciągu roku w zakresie od 1 MJ/m2/d w
grudniu do 23 MJ/m2/d w czerwcu i lipcu (Puławy). Średnie roczne zachmurzenie nieba na Lubelszczyźnie jest najniższe w kraju i kształtuje się na poziomie poniżej 65%. O korzystnych warunkach solarnych świadczy również duży udział
promieniowania bezpośredniego (bardziej efektywnego od rozproszonego i łatwiejszego technicznie do wykorzystania) w promieniowaniu całkowitym, wynoszący średniorocznie 52-54%, a w okresie zimowym 40-44%. Stan czystości
powietrza na terenie gminy można określić jako bardzo dobry. W powiecie janowskim największe znaczenie ma emisja ze źródeł powierzchniowych. Jakość powietrza powiatu janowskiego oceniona została jako zadowalająca: - dwutlenek
siarki osiąga wielkości do 25 % wartości dopuszczalnej, - dwutlenek azotu zawiera się w przedziale 22 - 71 % wartości dopuszczalnej, - tlenek węgla nie przekracza 20% wartości dopuszcz., - pył zawieszony mieści się w granicach 50 %
wartości dopuszcz. (do 90 % w sezonie grzewczym). Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa UNILECH jest realizacja konstrukcji z drewna. Usługi montażowe są realizowane na ternie całego kraju jak i zagranicą. Firma na bieżąco
śledzi trendy na rynku , aby poprawić swoją konkurencyjność , polepszyć jakość świadczonych usług, poprawić warunki pracy oraz podwyższać standardy jakości zarządzania. Od początku działalności systematycznie inwestuje
nowoczesne maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów z drewna oraz ich montażu. , które dają gwarancję stabilnej i wysokiej jakości wyrobów. Aktualnie przedsiębiorstwo Unilech to prężnie działająca firma produkcji
konstrukcji drewnianych , energicznie rozwijająca się , wychodząca na przeciw oczekiwaniom swoich klientów.

Tytuł sekcji (d3/s8): C.4. Potencjał niezbędny do prawidłowej realizacji projektu [20]  

Tytuł tabeli (d3/s8/t1): C.4.1. Potencjał organizacyjny wnioskodawcy

Potencjał organizacyjny wnioskodawcy [21]
Aby zapewnić prawidłową realizację projektu powołany został zespół 2 osób. Na czele zespołu stoi właściciel firmy - Leszek Jargiło. Osobom odpowiedzialną za rozliczenia finansowo- administracyjne będzie Pani Magdalena Jargiło.
Zespół będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu oraz stałą współpracę z podwykonawcami, zapewniąc bieżący monitoring realizacji projektu, prawidłową realizację wydatków oraz sprawozdawczość projektu. Firma
posiada doświadczenie i potencjał w realizacji podobnych projektów inwestycyjnych finansowany ze środków własnych. Wyznaczony zespół będzie odpowiedzialny za : nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zarządzanie ryzykiem na
poziomie projektu, promocję projektu, analizę wydatków, prowadzenie ewidencji księgowej. Zespół na bieżąco współpracował będzie z działem księgowości. Przyjęta struktura zarządzania zapewni wykonalność projektu zgodnie z
założonym harmonogramem i budżetem. Doświadczenie kadry zarządzającej oraz właściciela firmy w realizacji podobnych inwestycji zapewni utrzymanie projektu w okresie jego trwałości.

Tytuł tabeli (d3/s8/t2): C.4.2. Potencjał techniczny wnioskodawcy

Potencjał techniczny wnioskodawcy [22]
Firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie monterskich stolarki budowlanej. Inwestycja będzie umiejscowiona na terenie gminy Dzwola 82A. Nieruchomość stanowi
własność wnioskodawcy , zgodnie z aktem notarialnym numer 5350/97 z dnia 16.X.201997 r. Energia dostarczana jest za pośrednictwem operatora PGE Obrót SA. Ogniwa fotowoltaiczne będą umiejscowione na dachu budynku , który
posiada : powierzchnię 20 m , długość 7,589 m, kąt nachylenia: 1,670 m. Podsumowując Wnioskodawca posiada odpowiednie zaplecze techniczne pozwalające na utrzymanie trwałości Projektu w okresie co najmniej 4 lata od daty
płatności końcowej.

Tytuł tabeli (d3/s8/t3): C.4.3. Potencjał kadrowy wnioskodawcy [23]  

L
p.

Imię i n
azwisko
[24]

Stanowisko
[25]

Posiadane wykształcenie/uprawnie
nia/kwalifikacje [26]

Doświadczenie [27] Zakres obowiązków [28] Okres zaanga
żowania [29]

Forma zaang
ażowania
[30]

1 Leszek
Jargiło

właściciel wykształcenie - stolarz, dyplom
mistrza zdany w 2011 przed
Komisją Izby Rzemieślniczej.

Prowadzenie od wielu lat działalności stolarskiej.
Bardzo dobra znajomość branży. Umiejętność
zarządzania przedsiębiorstwem, oraz zespołem
pracowników , nadzór nad realizacją zamówień,
kontrola zapasów , dbałość o relacje z klientami.

Realizacja projektu zgodna z umową o dofinansowanie , monitoring projektu, nadzór na
realizacją inwestycji oraz prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
Bieżące kontakty z LAWP, realizacja płatności w ramach projektu, nadzór merytoryczny i
finansowy na przebiegiem projektu.

od początku
działalności 
przedsiębiors
twa
03-01-2008
roku.

Zaangażowa
nie
właścicieli

2 Magdale
na
Jargiło

współpracow
nik

wykształcenie wyższe Posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej, a w szczególności w rozliczeniach
finansowo-księgowych.

Odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów projektowych , prowadzenie
wyodrębnionej księgowości zgodnej z zasadami RPO WL , przygotowanie wniosków o
płatność , udział w monitoringu postępów realizacji wskaźników , nadzór nad
komunikowalnością wydatków , sporządzanie dokumentacji związanej z umową o

od początku
działalności 
przedsiębiors
twa

Inna
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L
p.

Imię i n
azwisko
[24]

Stanowisko
[25]

Posiadane wykształcenie/uprawnie
nia/kwalifikacje [26]

Doświadczenie [27] Zakres obowiązków [28] Okres zaanga
żowania [29]

Forma zaang
ażowania
[30]

dofinansowanie ( zmiany do wniosku , opracowanie harmonogramu płatności). 03-01-2008
roku.

Tytuł tabeli (d3/s8/t4): C.4.4 Nowy potencjał kadrowy wnioskodawcy [31]  

Czy wnioskodawca zamierza zatrudnić nowy personel? [32]
Tak

Tytuł tabeli (d3/s8/t5): C.4.4.1. Charakterystyka nowego personelu wnioskodawcy [33]  

L
p.

Stanowis
ko [34]

Minimalne wymagane wykształcen
ie/kwalifikacje/uprawnienia [35]

Minimalne wymagane
doświadczenie [36]

Planowany zakres obowiązków [37] Planowany
okres zatru
dnienia
[38]

Forma zat
rudnienia
[39]

Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nowej osoby [40]

1 Specjalis
ta ds.
OZE

Wykształcenie średnie,
preferowane techniczne , biegła
obsługa systemów
komputerowych.

Wynagrodzenie będzie
uzależnione od posiadanego
wykształcenia oraz
doświadczenia w pracy na
stanowisku specjalisty ds.
OZE.

Zadania związane z obsługą działań wymienionych w załączniku
do wniosku o dofinansowanie oraz w zapisach zawartych w
tabeli D.6. Osoba będzie odpowiedzialna za serwisowanie
urządzeń i z utrzymaniem instalacji fotowoltaicznej w
odpowiednim stanie technicznym.

od
01.02.201
8 do końca
okresu
trwałości
projektu

Umowa
zlecenie

Realizacja projektu związana jest z uruchomieniem instalacji
fotowoltaicznej . Zatrudnienie nowej osoby wiąże się z osiągnięciem
celu projektu w zakresie zarówno podnoszenia świadomości
ekologicznej społeczeństwa jak również w zakresie zapewnienia
sprawności technicznej i bieżącej obsługi serwisowej.

Tytuł tabeli (d3/s8/t6): C.4.5. Zgodność z przepisami prawa

1. Zgodność z
przepisami
prawa [41]

Projekt jest wykonalny pod względem prawnym. Właściciel firmy podejmuje decyzję jednoosobowo , co potwierdza, iż projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . Właścicielem obiektu jest
właściciel firmy Leszek Jargiło zgodnie z aktem notarialnym nr 6350/97 z dnia 16.10.1997 roku . Aktualnie dokumentacja posiadana na chwilę obecną : projekt techniczny inwestycji, kosztorys inwestycji. Zostały zebrane
wstępne oferty od potencjalnych wykonawców , na ich podstawie oszacowany został kosztorys . Realizacja projektu nie jest uzależniona od działania osób ani instytucji . Brak zagrożeń formalno-prawnych oraz
instytucjonalnych , zarówno inwestora jak i instytucji zewnętrznych. Przedmiotowa instalacja o mocy 20,16 kWp nie wymaga pozwolenia na budowę. Projekt został zaplanowany zgodnie z : - Ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - Ustawą z dnia 16 grudnia 2015 - Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii odnawialnej - Ustawa z dnia 22 lipca 2016
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskodawca UNILECH , jest samodzielną firmą
prowadzi działalność gospodarczą w CEIDG . W zakresie sytuacji niestandardowych nie przewiduje się żadnych problemów i kwestii prawnych. Stosowane technologie są powszechnie znane , a przyjęte rozwiązania czynią
projekt w pełni wykonalnym. Zainstalowana infrastruktura do produkcji OZE, będzie posiadać właściwe certyfikaty / normy potwierdzające jakość zainstalowanych urządzeń. Projekt posiada efekt zachęty zgodny z
zapisami art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014 poprzez złożenie przedmiotowego wniosku. Przedsięb. nie znajduje się w trudnej sytuacji art. 2 ust.18 rozporządzenia 651/2014 . Inwestycja nie oddziałuje negatywnie na
obszar Natura 2000. Projekt jest zg/ z zasadami "wyboru wykonawcy" (zał. nr 2)

2. Wpływ
projektu na
realizację zasad
horyzontalnych
[42]

Polityka równości szans - planowane przedsięwzięcie - ma pozytywny wpływ na realizacje polityki równości szans z uwagi na planowane zatrudnienie nowego pracownika oraz osób odpowiedzialnych za prawidłową
realizację projektu . Dzięki realizacji inwestycji obniżą się koszty stałe eksploatacji hali przeznaczonej pod suszarnię drewna. Polityka ochrony środowiska naturalnego w zakresie planowanego przedsięwzięcia - ma
pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo oraz jakość powietrza. Dzięki realizacji przedsięwzięcia obniży się emisja szkodliwych składników CO2 o 7,0546 t/r , SO2 o 0,0334 t/r, NOx o 0,0223 t/r . Polityka zrównoważonego
rozwoju- projekt ma za zadanie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji poprzez znaczącą redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną. Wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju - pozytywny - projekt w
znacznym stopniu przyczyni się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i pozwoli na przeciwdziałanie degradacji środowiska oraz pozwoli mieszkańcom terenu objętego projektem na życie w warunkach jakie są
dziś standardem dla mieszkańców Unii Europejskiej. Projekt będzie miał dodatni wpływ na ochronę środowiska naturalnego i pozwoli na zapobieganie dalszej degradacji. Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Z punktu widzenia ochrony środowiska oznacza to
konieczność uniezależnienia stopnia degradacji środowiska naturalnego od poziomu wzrostu gospodarczego, jak również ochronę zasobów naturalnych i prowadzenie gospodarki tymi zasobami w sposób umożliwiający ich
regenerację.

3. Zachowanie
trwałości
projektu [43]

Projekt nie przewiduje znaczącej modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji zadania. Nie przewiduje się wystąpienia nieuzasadnionej korzyści przez inwestora oraz eksploatatora produktów projektu.
Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności projekt zachowuje trwałość , ponieważ przewiduje się, iż w ciągu czterech lat od ostatniej płatności na rzecz Wnioskodawcy. 1. nie zostanie poddany zasadniczym zmianom mającym
wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji; 2. nie zostanie poddany zasadniczym zmianom powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo. 3. nie przewiduje się zmiany przeznaczenia
obiektu. W okresie referencyjnym nie nastąpi zmiana użytkowania zakupionych w ramach projektu urządzeń , oraz zmodernizowanego budynku w zakresie energetycznym. Technologia jest tworzona z myślą o
oszczędności energetycznej inwestycji oraz zapewnia efektywności ekologicznej w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Właścicielem powstałej technologii będzie Unilech, który nie zamierza
sprzedawać urządzeń ani ich udostępniać na zasadzie wynajmu podmiotom trzecim. Najlepszym zabezpieczeniem trwałości projektu będą korzyści, jakie jego realizacja przyniesie przedsiębiorstwu. Projekt jest wynikiem
analiz firmy i otoczenia, a kadra zarządzająca posiada duże doświadczenie w branży, co gwarantuje utrzymanie trwałości przez okres minimum 4 lat od ostatniej płatności na rzecz Wnioskodawcy . Zarządzanie projektem
obejmować będzie: zarządzanie integracją projektu, zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie czasem w projekcie, zarządzanie kosztami w projekcie, zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie komunikacją w
projekcie, zarządzanie podwykonawcami projektu. Za zarządzanie projektem w okresie trwałości projektu będzie zespół.

Tytuł tabeli (d3/s8/t7): C.4.6 Ryzyka związane z realizacją projektu [44]  

Rodzaj
ryzyka

Przyczyny [45] Skutki [46] Znaczenie [47] Środki zapobiegawcze [48]

Ryzyko
związane z
popytem

1.Ryzyko związane z popytem na energię wyprodukowaną z
OZE i skumulowaną przez przedsiębiorstwo. Przyczyny ryzyka:
1. Zbyt mały stopień nasłonecznienia. 2. Występujące awarie
systemów fotowoltaicznych. W województwie lubelskim
nasłonecznienie wynosi do 1200 kWh/m2. Nasłonecznienie jest
nierównomierne, najwyższe jest w okresie wiosenno-letnim.

Ryzyko popytu może przyczynić się do zwiększenia kosztów
działalności firmy , w przypadku zmiany poboru energii z
ogniw fotowoltaicznych. Powyższe może przyczynić się do
zmniejszenia opłacalności inwestycji i wydłużenia czasu
zwrotu poniesionych nakładów . Niedostateczne osiągnięcie
zakładanych celów związanych z redukcją CO2 do atmosfery.

Nieprawdopod
obne

Zmiany nasłonecznienia są niezależne od Wnioskodawcy. Ryzyko związane z
awariami systemów fotowoltaicznych będzie możliwe do wykluczenia na
początku realizacji projektu z uwagi na odpowiedni wybór wykonawcy
systemów fotowoltaicznych posiadającego doświadczenie w realizacji instalacji
fotowoltaicznych oraz posiadającego dobrą opinię wśród klientów. Ryzyko to
nie ma większego znaczenia w realizacji utrzymaniu trwałości projektu.

Ryzyko
projektowe

1.Ryzyko dotyczące nie wyznaczenia struktury, stanowisk i
zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które będą
brały udział w realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, nie jest
możliwa pełna ocena przygotowania Wnioskodawcy do realizacji
projektu, w szczególności poprzez ocenę czy przedsiębiorstwo
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i jego
utrzymania. 2. Ryzyko związane z niedoszacowaniem kosztów
projektowania inwestycji fotowoltaicznych.

Brak odpowiedniego zespołu zarządzającego projektem oraz
niedostateczne doświadczenie wnioskodawcy może
negatywnie wpłynąć na realizację projektu i zapewnienie
utrzymania jego trwałości w okresie minimum 4 lat.

Nieprawdopod
obne

Ryzyko nie istnieje z uwagi na to, iż projekt zakłada , ustanowienie zespołu,
który będzie odpowiedzialny za realizację działań, monitoring, budżet oraz
sprawozdawczość.

Ryzyko pra
wno-adminis
tracyjne

1.Ryzyko opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na realizację
inwestycji. 2. Ryzyko opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń
środowiskowych.

Brak odpowiednich pozwoleń administracyjno- prawnych
może przyczynić się do nie wykonania inwestycji zgodnie z
założeniami.

Nieprawdopod
obne

Ryzyko nie istnieje z uwagi na fakt, iż projekt zakupu i montażu fotowoltaiki
nie zakłada uzyskiwania pozwoleń na budowę, jak również uzyskiwania decyzji
środowiskowych.

Ryzyko
operacyjne

Ryzyko operacyjne jest znacząco tożsame z ryzykiem związanym
z popytem w zakresie czynników mających wpływ na ilość
produkowanej energii, a co za tym idzie powoduje: 1. Awarie
systemów fotowoltaicznych, 2. Mniejszą niż zakładano redukcję
CO2 do atmosfery. 3. Zmiany klimatyczne związane z
nasłonecznieniem 4. Utrata kluczowego personelu realizującego
przedmiotowy projekt.

Ryzyko może wywołać następujące skutki : 1. Zmienić
wartość planowanych oszczędności związanych z zakupem
energii z OZE . 2. Negatywnie wpłynie to na płynność
finansową firmy . 3. Niedostateczne osiągniecie zakładanych
celów związanych ze zmniejszeniem emisji CO2 do
atmosfery.

Nieprawdopod
obne

Zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na ilość wyprodukowanej energii.
Jednak przedsiębiorstwo położonej jest na terenie województwa lubelskiego ,
gdzie nasłonecznienie jest największe w kraju. Wnioskodawca poczyni starania
przy wyborze odpowiedniego wykonawcy instalacji fotowoltaicznych aby
uniknąć wystąpienia ryzyka awarii.

Ryzyko
finansowe

1.Ryzyko braku środków finansowych dotyczy, dostępność
środków unijnych i krajowych na finansowanie nakładów
inwestycyjnych. 2. Ryzyko wzrostu kosztów finansowania w
zakresie obsługi finansowej projektu.

Ryzyko finansowe może być spowodowane zmianą polityki
kredytowej banków, ograniczeniami w finansowaniu
inwestycji infrastrukturalnych. Na możliwość wystąpienia
ryzyka może mieć wpływ również wzrost stóp procentowych
w Polsce, wzrost marż dłużnych instrumentów finansowych.
Ryzyko finansowe może spowodować pogorszenie sytuacji
społeczno-gospodarczej przedsiębiorstwa co może przedłożyć
się na prawidłowość realizacji inwestycji.

Nieprawdopod
obne

Ryzyko będzie minimalizowane poprzez analizę możliwych źródeł
finansowania Projektu, wybór najkorzystniejszych. Przedsiębiorstwo
uwzględnieni dodatkowe koszty , nieprzewidziane , w planach finansowych. Na
bieżąco monitorowana będzie analiza możliwych źródeł finansowania Projektu,
wybór najkorzystniejszych. Prowadzone będą negocjacje warunków umów,
prowizji, marż i zabezpieczeń dla zewnętrznych źródeł finansowania Projektu.
Pod uwagę brany będzie monitoring sytuacji gospodarczej w kraju i Europie,
monitoring wskaźników wyprzedzających. koniunktura. Specyfika ryzyka nie
pozwala na podejmowanie wielu działań zaradczych mających charakter
lokalny.

Ryzyko
regulacyjne

1.Ryzyko zmian prawnych wynikających z regulacji
politycznych. 2. Ryzyko zmiany wymogów środowiskowych oraz

Zmiana przepisów prawa ma duże znaczenie dla projektu w
zakresie jego prawidłowej zgodnej z przepisami prawa

Nieprawdopod
obne

Ryzyko będzie minimalizowane poprzez monitorowanie zmian w przepisach
prawa i reagowanie na powstałe zmiany mające wpływ na nową inwestycję.
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Rodzaj
ryzyka

Przyczyny [45] Skutki [46] Znaczenie [47] Środki zapobiegawcze [48]

zasad i trybów oddawania wyprodukowanej energii elektrycznej
z OZE do sieci.

realizacji . energia produkowana w toku działalności operacyjnej projektu w znaczącej
większości wykorzystywana będzie na własne potrzeby . Nadmiar energii nie
będzie miał większego znaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Inne niezdef
iniowane
powyżej
ryzyka

1. Ryzyko braku świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa
w zakresie korzyści wynikających z odnawialnych źródeł energii.

Ryzyko niezrealizowania projektu negatywnie wpłynie na
świadomość oraz postawę ekologiczną społeczeństwa w
zakresie ochrony środowiska.

Nieprawdopod
obne

W związku z faktem, iż celem przedsięwzięcia jest montaż paneli PV o mocy
20,16 kWp , ryzyko braku wiedzy na temat ochrony środowiska zostaje
wykluczone. Na świadomość ekologiczną przedkłada się wiedza, umiejętność
dostrzegania problemów środowiskowych oraz kompetencje społeczne.

Tytuł tabeli (d3/s8/t8): C.4.7 Wariantowanie inwestycji

Wariantowanie inwestycji [49]
ZAKRES I METODYKA ANALIZY Analiza ma na celu znalezienie opcji alternatywnych realizacji celu i wykazanie, że zaproponowany do realizacji wariant jest najlepszym rozwiązaniem spośród możliwych rozwiązań. Realizacja
projektu jest konieczna ze względu ze względu dobro społeczne z jednej strony (ograniczenie emisji CO2) i możliwość ograniczenia zbędnych wydatków firmy Leszek Jargiło - "UNILECH" Dzwola 82A z drugiej strony. W każdym
rozważanym wariancie zostanie osiągnięta porównywalna funkcjonalność systemu, porównywalne będą również rezultaty i korzyści społeczno-ekonomiczne. W takim przypadku najwłaściwszym sposobem przeprowadzenia analizy opcji
jest uproszczona analiza opcji pod kątem porównania wartości kosztów w odniesieniu do możliwych do uzyskania korzyści. Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej. Planowane przedsięwzięcie poddano
analizie technicznej w zakresie rozwiązań alternatywnych dotyczących wykorzystanej technologii budowy paneli fotowoltaicznych. Przy typowaniu rozwiązań alternatywnych dla planowanego zakresu inwestycyjnego zwrócono uwagę na
zastosowanie wariantów realnych i wykonalnych. Aby potwierdzić słuszność przyjętych założeń i wybrać najlepsze rozwiązanie, przeanalizowano możliwości realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem: lokalizacji, istniejących
uwarunkowań technicznych oraz klimatycznych, a także uwarunkowań środowiskowych. Na podstawie powyższych założeń ustalono alternatywne rozwiązanie technologiczne. Do określenia kosztów inwestycyjnych wzięto pod uwagę
uwarunkowania rynkowe, techniczne, lokalne, bazując na rozeznaniu rynkowym w zakresie dostępnych technologii. ANALIZA WYKONALNOŚCI Nie brano pod uwagę alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych w stosunku do
przyjętego polegającego na usytuowaniu instalacji na dachu. Lokalizacja na gruncie jest niemożliwa w związku z brakiem wystarczającej powierzchni do posadowienia takiej instalacji. Ponadto lokalizacja instalacji na gruncie byłaby
przedsięwzięciem nieuzasadnionym ekonomicznie z uwagi na fakt, iż miejsce lokalizacji byłoby wyłączone z możliwości alternatywnego wykorzystania na inne cele gospodarcze. Wśród rozwiązań wykonalnych technicznie, które wzięto
pod uwagę należy wymienić: Wariant nr 1 - polegający na realizacji projektu przy wykorzystaniu paneli amorficznych oraz Wariant nr 2 - polegający na realizacji projektu przy wykorzystaniu paneli polikrystalicznych. W wariancie nr 1
zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznej na bazie paneli amorficznych. Ten wariant w stopniu umiarkowanym przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych w projekcie celów, przede wszystkim oznacza uniemożliwienie
wykorzystania w pełni zalet instalacji. Pierwszą wadą tego rozwiązania jest wielkość niezbędnego miejsca do instalacji - panele amorficzne zajmują ok. 2-krotnie więcej miejsca niż panele polikrystaliczne, co w efekcie powoduje wyższy
koszt instalacji przy zachowaniu tej samej sprawności. Na niekorzyść paneli amorficznych przemawia również fakt, iż wymagają one do poprawnego działania droższej instalacji wyposażonej np. w inwerter transformatorowy galwanicznie
izolowany. Ogniwa tego typu mają niższy współczynnik sprawności niż wykonane z krzemu krystalicznego, w przedziale 8-12%. W przypadku wariantu nr 2, montaż paneli polikrystalicznych zapewnia wysoką wydajność, jakość i
niezawodność.. Nie bez znaczenia jest fakt, iż panele polikrystaliczne radzą sobie dużo lepiej w warunkach zachmurzenia. Polska w porównaniu z krajami śródziemnomorskimi ma znacznie mniejszy potencjał energii słonecznej, który
można wykorzystać (w Europie Środkowej słońce świeci średnio ok. 2000h/a). Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej
sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od IV do IX, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16h/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 h. ANALIZA OPCJI Mając na względzie
powyższe wybrano następujące warianty do analizy: Wariant nr 1 - polegający na realizacji projektu przy wykorzystaniu paneli amorficznych oraz Wariant nr 2 - polegający na realizacji projektu przy wykorzystaniu paneli
polikrystalicznych Dla każdego z wyżej wymienionych wariantów określono zarówno wysokość kosztów inwestycyjnych jak i wielkość kosztów eksploatacyjnych. FINANSOWE I EKONOMICZNE PORÓWNANIE ROZWAŻANYCH
OPCJI Co do zasady analiza rozwiązań technologicznych winna być oparta o jedną z metod analizy kosztów i korzyści, tj. o analizę efektywności kosztowej CEA (czyli o wskaźnik DGC) lub o analizę ekonomiczną (a dokładnie - o
wskaźnik korzyści/koszty B/C). Nadmienić należy, iż w praktyce łatwiejsza w stosowaniu jest metoda analizy efektywności kosztowej (CEA) ii z tego względu została zastosowana na tym etapie niniejszego biznes-planu. Analiza CEA
(DGC) jest metodą oceny projektów, stosowaną wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest praktycznie możliwe. Jest to metoda, która polega na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Analizę efektywności
kosztowej przeprowadza się za pomocą wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Wskaźnik ten pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki rezultatu projektu w ujęciu dynamicznym, czyli uwzględniającym
rozkład kosztów i efektów w czasie. Na wskaźnik DGC można patrzeć na dwa sposoby. Po pierwsze z punktu widzenia inwestora, które chce osiągnąć pewien cel i rozważa wybór najlepszej opcji. Analiza kosztu technicznego pozwala
uszeregować alternatywy od najtańszej do najdroższej. W tym przypadku aspekty finansowe są drugorzędne, bo każda opcje można sfinansować (w przybliżeniu) w ten sam sposób. Po drugie możną patrzeć na inwestycje z perspektywy
społecznej. W tym przypadku traktuje się społeczeństwo jako inwestora, który może wesprzeć wybrane projekty. Jeżeli jest rozważana grupa projektów, charakteryzujących się jednorodnym efektem społecznym, to społeczeństwo
powinno wspierać te inwestycje, które charakteryzują się najniższym wskaźnikiem DGC (przy czym wysokość wsparcia zależy od charakterystyki finansowej danego projektu). Dzięki temu dana suma pieniędzy, wyasygnowana ze
środków publicznych, przyniesie największy, łączny efekt społeczny. Czyli im niższy jest DGC tym lepiej. Wskaźnik ten wyrażony jest w złotówkach na jednostkę rezultatu (efektu): DGC pokazuje relację zdyskontowanych kosztów
generowanych przez projekt (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne) do zdyskontowanego efektu dla całego okresu analizy. DGC jest jedną z miar pokazujących jednostkowy koszt osiągnięcia danego efektu. W analizie opcji
porównano analizowane warianty. Porównanie wartości zaktualizowanej poszczególnych opcji wypada na korzyść przyjętego rozwiązania - z tego też względu zdecydowano się na wybór tej opcji. Mając powyższe na uwadze obliczono
wskaźniki DGC dla rozważanych wariantów dzieląc zdyskontowane koszty całkowite (uwzględniające wartość zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych) przez wartość zdyskontowanego efektu ekologicznego.
Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Inaczej mówiąc, DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu.
Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu ekologicznego. WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA Interpretując więc powyższe wyniki, należy jednoznacznie stwierdzić, iż najbardziej efektywnym kosztowo
wariantem inwestycji jest WARIANT 2, gdyż charakteryzuje się najniższym technicznym kosztem uzyskania jednostki efektu ekologicznego. Rozszerzone informacje wraz ze szczegółowymi obliczeniami znajdują się w załączniku do
wniosku o dofinansowanie pt. " ANALIZA WARIANTÓW"

Tytuł działu (d4): D. Realizacja projektu

Tytuł sekcji (d4/s9): D.1. Typ projektu [50]  

Tytuł tabeli (d4/s9/t1): D.1.1. Typ projektu

Typ projektu
4. Budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE

Tytuł sekcji (d4/s10): D.2. Wartość redukcji CO2 [51]  

Tytuł tabeli (d4/s10/t1): D.2.1 Wartość redukcji CO2 (nie dotyczy produkcji biopaliw i biokomponentów) [52]  

L
p.

Rodzaj
paliwa [53]

Roczna maksymalna możliwa produkcja energii (GJ) [54] Wskaźnik emisyjności CO2 [(kg/GJ)/1000] [55] Wielkość
redukcji
CO2 (t)

1 1. Brykiety
węgla kami
ennego

Energia wyprodukowana przez system PV ( sieć AC) : 21231kWh, co daje
21,231 MWh ; 1 MWH = 3,6 GJ; Energia wyprodukowana przez system PV (
sieć AC wyrażona w GJ : 76,4316 GJ

Zgodnie z dokumentem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki
emisji (WE) w roku 2014 dla raportowania w Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017 ( wyd. grudzień 2016 r.) z
którego wynika , że wskaźnik emisji WECO2 = 0,0923 kg/GJ

7, 05

Tytuł tabeli (d4/s10/t2): D.2.2 Wartość redukcji CO2 dla produkcji biopaliw i biokomponentów [56]  

Lp. Metodologia wyliczeń [57] Wyliczenia [58] Wielkość redukcji CO2 (t) [59]
1 nie dotyczy nie dotyczy 0, 00

Tytuł sekcji (d4/s11): D. 3. Efektywność kosztowa

Tytuł tabeli (d4/s11/t1): D.3.1 Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy (zł/MW) [60]  

Zainstalowana moc (MW) [61]
0,0202

Tytuł tabeli (d4/s11/t2): D.3.2 Efektywność kosztowa wytwarzanej energii (zł/MWh) [62]  

Ilość wytworzonej energii (MWh) [63]
21, 23

Tytuł tabeli (d4/s11/t3): D.3.3 Efektywność kosztowa wytworzenia biokomponentów (zł/m3) [64]  

Objętość wyprodukowanych biokomponentów (m3) [65]
0, 00
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Tytuł tabeli (d4/s11/t4): D.3.4 Efektywność kosztowa wytworzenia biopaliw (zł/m3) [66]  

Objętość wyprodukowanych biopaliw (m3) [67]
0, 00

Tytuł tabeli (d4/s11/t5): D.3.5 Efektywność kosztowa budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do zdolności przyłączeniowej (zł/MW) [68]  

Dodatkowa zdolność do przyłączenia jednostek wytwarzania energii (MW) [69]
0,0000

Tytuł tabeli (d4/s11/t6): D.3.6 Efektywność kosztowa budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do zdolności przyłączeniowej (zł/MW) [70]  

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci (km) [71]
0, 00

Tytuł sekcji (d4/s12): D.4 Gotowość do realizacji projektu [72]  

Tytuł tabeli (d4/s12/t1): D.4.1 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Czy realizacja projektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia organowi zamiaru wykonania robót budowlanych? Uzasadnienie [73]
NIE ----

Tytuł tabeli (d4/s12/t2): D.4.2. Rejestr wytwórców biokomponentów/biopłynów [74]  

Czy realizacja projektu wymaga dokonania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów lub rejestru wytwórców biopłynów prowadzonego przez Agencję rynku Rolnego? [75] Uzasadnienie [76]
NIE DOTYCZY nie dotyczy

Tytuł sekcji (d4/s13): D.5 Redukcja emisji pyłu PM10

Tytuł tabeli (d4/s13/t1): D.5.1 Redukcja emisji pyłu PM10

Czy w projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań
przyczyniających się do redukcji emisji pyłu PM10 lub
z uwagi na charakter projektu emisja pyłu PM10 nie
występuje? [77]

Uzasadnienie [78]

Tak W wyniku realizacji projektu przewiduje się pośrednie zmniejszenie emisji Pyłu PM10 z uwagi na spadek zużycia energii elektrycznej. Przy wyliczania poziomu zużycia stosuje się
kalkulację redukcji pyłów. W tym celu stosuje się wskaźnik emisji pyłów zawieszonych :0,0639kg/ Mwh. Przyjęto następujące wartości produkcji energii elektrycznej : 21231,00
kWh/rok. Przy takich założeniach i zastosowaniu powyższego wskaźnika emisji dla pyłów zawieszonych, redukcja emisji pyłów wynikająca ze zmiany sposobów pozyskiwania
energii elektrycznej wynosi:0,0014 tony/rok. Inwestycja przyczynia się pośrednio do zmniejszenia emisji pyłów zawieszonych do środowiska naturalnego.

Tytuł sekcji (d4/s14): D.6 Świadomość ekologiczna

Tytuł tabeli (d4/s14/t1): D.6.1 Świadomość ekologiczna

Czy w ramach projektu
przewidziano działania
związane z podnoszeniem
świadomości ekologicznej
mieszkańców? [79]

Uzasadnienie [80]

Tak Inwestycja przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Dzwola oraz pracowników firmy Unilech. Jej realizacja : - nie stwarza przyczyn ani źródeł możliwych konfliktów
społecznych ponieważ nie oddziałuje negatywnie na ludzi i tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej, - przewidziano zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i ekologicznych , które przy
jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne pozytywnie wpływają na wzrost świadomości wśród społeczeństwa o możliwych pozytywnych rozwiązaniach ekologicznych. -
wprowadzenie technologii o najmniejszym wpływie na ekosystem , jest pozbawione ryzyka stosowania , awarii i innych niebezpieczeństw, co właściwie wpływa na odbiór społeczny. Zarówno postawa
proekologiczna, jak i styl życia dotyczą czterech sfer życia: społecznej, przyrodniczej, kulturowej i gospodarczej, między którymi powinna być zachowana harmonia. W związku z czym nowa inwestycja
zostanie pozytywnie odebrana wśród społeczności lokalnej , przyczyni się do realizacji inwestycji ekologicznych przez innych odbiorców, zarówno przez firmy jak i indywidualnych.

Tytuł sekcji (d4/s15): D.7 Zastosowanie TIK

Tytuł tabeli (d4/s15/t1): D.7.1 Zastosowanie TIK

Czy projekt zakłada
zastosowanie inteligentnych
systemów zarządzania energią
wykorzystujące technologie
informacyjno-komunikacyjne
(TIK) [81]

Uzasadnienie [82]

Tak Projekt w pełni odpowiada zastosowaniu inteligentnych systemów zarządzania energią wykorzystującą technologie informacyjno-komunikacyjne. Ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem są w pełni
zautomatyzowane i nie wymagają obsługi, bez potrzeby konserwacji i wymiany podzespołów.Ogniwa fotowoltaiczne, budujące moduły fotowoltaiczne, pod wpływem działania promieni słonecznych
wytwarzają prąd stały. Ten zaś trafia do falownika (inwertera), urządzenia, które przekształca prąd stały na prąd zmienny (umożliwiając zasilanie urządzeń elektrycznych w firmie). Instalacja
fotowoltaiczna (PV) nie wiąże się z jakąkolwiek dodatkową wymianą instalacji elektrycznej, kabli czy też gniazdek. Najważniejszym elementem systemu fotowoltaicznego odpowiadającym za
przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny jest falownik ( inwerter). Cały system jest monitowany poprzez analizę zapisanych informacji o bieżącej produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz
przeglądanie danych archiwalnych. Mając na uwadze powyższe rozwiązaniu uznaje się , iż cały system zakłada zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią wykorzystującą technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Tytuł sekcji (d4/s16): D.8 Energia słoneczna

Tytuł tabeli (d4/s16/t1): D.8.1 Energia słoneczna
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Czy projekt
dotyczy
wykorzystania
energii
słonecznej?
[83]

Uzasadnienie [84]

Tak Planowana inwestycja dotyczy zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych . Urządzenia absorbują światło słoneczne poprzez materiał absorbujący. Fotony padają na półprzewodnikowe złącze P-N powodują wygenerowanie
prądu stałego o napięciu zależnym od materiału ogniwa i natężeniu zależnym od powierzchni ogniwa. Fotony powodują powstanie pary nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych. Moduł fotowoltaiczny to
podstawowy element budowy elektrowni fotowoltaicznej. Zadaniem modułu fotowoltaicznego jest zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Padające promienie
słoneczne na moduł fotowoltaiczny . powodują wybijanie elektronów z krzemu z którego są wykonane. Elektrony poprzez przewody wyprowadzane są poza ogniwo. Uporządkowany ruch elektronów to prąd elektryczny.
Na wyjściu z modułu otrzymujemy prąd stały o napięciu uzależnionym od aktualnego nasłonecznienia . taki prąd bezpośrednio nie nadaje się do użycia ze względu na zbyt dużą zmienność w czasie . Aby więc zainstalować
nasze urządzenia prądem z modułów fotowoltaicznych , należy zainwestować w dodatkowy moduł - inwerter. Zmieni on prąd stały ( o zmiennym w czasie napięciu) na prąd przemienny o parametrach zgodnych z siecią
elektroenergetyczną.

Tytuł sekcji (d4/s17): D.9 Biomasa

Tytuł tabeli (d4/s17/t1): D.9.1 Wykorzystanie/spalanie biomasy [85]  

Czy projekt dotyczy wykorzystania/spalania biomasy?
Nie

Tytuł tabeli (d4/s17/t2): D.9.2 Zgodność z programami ochrony powietrza [86]  

Czy w przypadku projektu dotyczącego spalania biomasy, jest on zgodny z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej lub z Programem ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska? Uzasadnienie [87]
---- ----

Tytuł tabeli (d4/s17/t3): D.9.3 Sprawność wytwarzania energii dla biomasy [88]  

Czy wytworzenie energii z biomasy dotyczy zastosowań komercyjnych czy przemysłowych? [89] ----
Jaka będzie sprawność wytwarzania energii brutto (%)? ----
Uzasadnienie [90] ----

Tytuł sekcji (d4/s18): D.10 Rodzaj paliwa stosowany w instalacji [91]  

Tytuł tabeli (d4/s18/t1): D.10.1 Drewno pełnowartościowe i zboże [92]  

Czy w przypadku budowy nowych instalacji do produkcji energii z biomasy i biogazu oraz budowy lub modernizacji instalacji wysokosprawnej kogeneracji wnioskodawca będzie wykorzystywał pełnowartościowe
drewno i zboże?

Uzasadnienie [93]

NIE DOTYCZY nie dotyczy

Tytuł tabeli (d4/s18/t2): D.10.2 Współspalanie [94]  

Czy w przypadku budowy nowych instalacji do produkcji energii z OZE oraz budowy lub modernizacji instalacji wysokosprawnej kogeneracji w ww. instalacja będzie instalacją współspalania biomasy/biogazu z
paliwami kopalnymi?

Uzasadnienie [93]

NIE DOTYCZY nie dotyczy

Tytuł sekcji (d4/s19): D.11 Doświadczenie wnioskodawcy

Tytuł tabeli (d4/s19/t1): D.11.1 Doświadczenie wnioskodawcy

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów z OZE? [95]

Uzasadnienie [96]

Tak Przedsiębiorstwo Unilech - Leszek Jargiło posiada doświadczenie w realizacji inwestycji ekologicznych z uwagi na wykonany montaż instalacji solarnej do celów ogrzewania
wody w roku 2009. Projekt był finansowany z kredytu BOŚ Banku.

Tytuł sekcji (d4/s20): D.12 Energia wodna

Tytuł tabeli (d4/s20/t1): D.12.1 Małe elektrownie wodne [97]  

Czy projekt dotyczy modernizacji małych elektrowni wodnych?
Nie

Tytuł tabeli (d4/s20/t2): D.12.2 Wymogi dla elektrowni wodnych

Czy projekt spełnia warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą Wodną , Dyrektywą Siedliskową oraz jest komplementarny
do planów zarządzania ryzykiem powodziowym? [98]

Uzasadnienie [99]

---- ----

Tytuł sekcji (d4/s21): D.13 Wysokosprawna kogeneracja

Tytuł tabeli (d4/s21/t1): D.13.1 Wysokosprawna kogeneracja [100]  

Czy projekt dotyczy zastosowania wysokosprawnej kogeneracji?
Nie

Tytuł tabeli (d4/s21/t2): D.13.2 Efektywność energetyczna instalacji

Czy w wyniku zastosowania wysokosprawnej kogeneracji zostanie osiągnięty wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii?

Uzasadnienie [101]

---- ----

Tytuł tabeli (d4/s21/t3): D.13.3 Poziom redukcji CO2
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Czy w wyniku zastosowania wysokosprawnej kogeneracji osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%? Uzasadnienie [102]
---- ----

Tytuł działu (d5): E. Biopaliwa i biokomponenty

Tytuł sekcji (d5/s22): E.1 Biopaliwa i biokomponenty

Tytuł tabeli (d5/s22/t1): E.1.1 Biopaliwa i biokomponenty [103]  

Czy projekt dotyczy budowy/modernizacji instalacji do produkcji biokomponentów i/lub biopaliw II i III generacji?
Nie

Tytuł tabeli (d5/s22/t2): E.1.2 Zgodność z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Czy produkowane biokomponenty i biopaliwa, będą spełniały kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałe kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 28b – 28bd Ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych?

Uzasadnienie [104]

---- ----

Tytuł tabeli (d5/s22/t3): E.1.3 Surowce do produkcji

Czy w instalacjach do produkcji biopaliw lub biokomponentów będą wykorzystywane wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno pełnowartościowe? ----
Uzasadnienie [105] ----
Czy w instalacjach do produkcji biopaliw lub biokomponentów wykorzystywane będą mieszanki z paliwami ropopochodnymi? ----
Uzasadnienie [106] ----

Tytuł działu (d6): F. Sieci dystrybucyjne

Tytuł sekcji (d6/s23): F.1 Sieci dystrybucyjne

Tytuł tabeli (d6/s23/t1): F.1.1 Sieci dystrybucyjne

Czy projekt dotyczy budowy i/lub modernizacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej?
Nie

Tytuł tabeli (d6/s23/t2): F.1.2 Modernizacja sieci [107]  

Poziom ograniczenia strat na przesyle energii [108]
----

Tytuł tabeli (d6/s23/t3): F.1.3 Budowa nowych odcinków sieci [109]  

Poziom strat [110]
----

Tytuł tabeli (d6/s23/t4): F.1.4 Zdolność przyłączenia nowych jednostek [111]  

Czy w wyniku realizacji projektu zwiększa się zdolność przyłączenia nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci? ----
Ile budynków niemieszkalnych zostanie w wyniku realizacji projektu przyłączonych do nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej? ----
Uzasadnienie [112] ----

Tabela z instrukcjami do formularza

Lp. Opis instrukcji
1 Wnioskodawca musi określić swój status na dzień składania wniosku zgodnie z warunkami określonymi w zał. I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Informacje zawarte m. in. w tej sekcji będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium A.1 oraz C.5 w zakresie określenia, czy wnioskodawca jest
uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach Działania ze względu na posiadany status. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

2 Należy wpisać nazwę wnioskodawcy
3 W tabeli należy wykazać dane za trzy ostatnie okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Są to: wielkość zatrudnienia, przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych

oraz suma aktywów bilansu. Dodatkowo wypełniając tabelę A.1.1 należy wskazać daty zamknięcia okresów obrachunkowych w formacie RRRR-MM-DD, przy czym bez znaczenia jest termin zatwierdzenia ksiąg rachunkowych.
Przykładowo dla przedsiębiorstwa posiadającego okres obrachunkowy zgodny z rokiem kalendarzowym (od dnia 1 stycznia do 31 grudnia) w styczniu 2012 roku ostatnim okresem obrachunkowym jest rok 2011 – warunek
zatwierdzenia ksiąg rachunkowych nie ma wpływu na zmianę statusu przedsiębiorstwa. W odniesieniu do przedsiębiorstw nowopowstałych, które nie mają jeszcze zamkniętego pierwszego okresu obrachunkowego, dane służące do
określenia statusu MŚP powinny pochodzić z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego. Określenie statusu przedsiębiorstwa nowopowstałego powinno opierać się na danych aktualnych na dzień ubiegania się o
wsparcie i odzwierciedlać prognozy dla całego bieżącego okresu obrachunkowego. Do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do określonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali
rocznej. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze
w trakcie roku obrotowego. Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w
ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych
jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: a) pracownicy; b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, c) właściciele-kierownicy; d)
partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie
wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

4 Należy wypełnić zgodnie z warunkami określonymi w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO, tzn. 4 miejsca po przecinku. Kurs EURO należy przyjąć z ostatniego
dnia danego okresu obrachunkowego.

5 Należy udzielić odpowiedzi TAK lub NIE mając na uwadze treść artykułu 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014).W przypadku wyboru opcji "TAK" należy przejść do tabeli A.1.4.W przypadku wyboru opcji „NIE” należy wypełnić tabelę A.1.2 podając dane
podmiotu będącego w relacjach partnerskich/powiązanych z wnioskodawcą (sekcja A.1.2 może być powielana w zależności od ilości podmiotów pozostających z wnioskodawcą w relacjach powiązania/partnerstwa). Następnie należy
wypełnić tabelę A.1.3 (podsumowując dane wnioskodawcy i wszystkich podmiotów powiązanych/partnerskich) i przejść do tabeli A.1.4.

6 Należy wskazać nazwę podmiotu pozostającego z wnioskodawcą w relacjach przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych
7 Należy podać NIP podmiotu będącego z wnioskodawcą w relacjach partnerskich/powiązanych.
8 Należy wskazać w jakich relacjach zgodnie z treścią artykułu 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) pozostaje wskazany powyżej podmiot z wnioskodawcą
9 Należy wskazać % udział w kapitale lub prawach głosu drugiego podmiotu.
10 Wypełnić zgodnie z instrukcją do tabeli A.1.1.
11 Wnioskodawca, który zadeklarował, że nie jest samodzielnym podmiotem musi w tabeli A.1.3 uwzględnić zarówno własne dane wykazane w tabeli A.1.1. (w całości), jak również dane podmiotów powiązanych/partnerskich wskazane

w tabelach A.1.2. Do danych z tabeli A.1.1. należy dodać dane z tabel A.1.2 odpowiednio: w całości (w przypadku przedsiębiorstw powiązanych) bądź proporcjonalne do udziału w kapitale lub prawie głosu (w przypadku
przedsiębiorstw pozostających z wnioskodawcą w relacjach partnerskich) Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO, tzn. 4 miejsca po przecinku. Kurs EURO należy
przyjąć z ostatniego dnia danego okresu obrachunkowego.
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Lp. Opis instrukcji
12 Wnioskodawca korzystając ze zdefiniowanego słownika oświadcza, że na dzień składania wniosku jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określone w rozporządzeniu

Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) lub dużym przedsiębiorcą.
Określając swój status wnioskodawca musi uwzględnić dane przedsiębiorstw będących z nim w relacjach podmiotów partnerskich i/lub powiązanych. Ważne: jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo
stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w artykule 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu dużego, średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa
następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych zatwierdzonych okresów obrachunkowych.

13 Należy w kilku zdaniach opisać historię wnioskodawcy oraz główny przedmiot prowadzonej działalności, w różnych okresach od początku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy napisać, czy i jak zmieniał się główny przedmiot
działalności i dlaczego. Należy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku. W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego historii prowadzonej działalności gospodarczej należy określić planowaną do prowadzenia
działalność w wyniku realizacji projektu oraz krótko scharakteryzować strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

14 Należy opisać, jakie są potrzeby wnioskodawcy, od kiedy one istnieją i dlaczego nie zostały dotychczas zaspokojone. W tym punkcie nie należy powielać informacji zawartych w budżecie projektu dotyczących ponoszenia
poszczególnych wydatków, tj. nie należy wymieniać pozycji kosztowych ujętych w budżecie projektu.

15 Należy wskazać, czy dzięki realizacji projektu wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone i w jaki sposób. Jeśli nie, to należy wyjaśnić dlaczego wybrano właśnie taki, a nie inny zakres projektu.
16 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.2 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy wnioskodawca jednoznacznie i precyzyjnie określił cele realizacji projektu?”, „Czy

cele projektu są zgodne z celami programu/osi/działania?” oraz „Czy wnioskodawca wybrał wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne ze względu na zakres i typ projektu?”, „Czy oszacowane przez wnioskodawcę wartości
wskaźników wynikają z przedstawionych założeń w opisie projektu?”, „Czy oszacowane przez wnioskodawcę wartości wskaźników są realne i możliwe do osiągnięcia?”. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu
o całość dokumentacji aplikacyjnej.

17 Należy scharakteryzować podstawowe cele projektu. Do określenia i charakteryzacji celów można wykorzystać takie kategorie, jak np. wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku (lokalnym/regionalnym/krajowym/
międzynarodowym), wprowadzenie nowych/ulepszenie dotychczasowych produktów/usług, wzrost bądź utrzymanie zatrudnienia, budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego itp. Następnie należy określić w jaki sposób określone
cele projektu wpisują się w cele 4 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Energia przyjazna środowisku" oraz w cele Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. W tym punkcie nie należy powielać
informacji zawartych w budżecie projektu dotyczących ponoszenia poszczególnych wydatków, tj. nie należy wymieniać pozycji kosztowych ujętych w budżecie projektu, jak również nie należy wskazywać wskaźników
produktu/rezultatu wybranych w formularzu wniosku o dofinansowanie.

18 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.7 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014–2020?”. Należy
pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

19 Należy wskazać miejsce realizacji projektu i uzasadnić jego wybór. Należy pamiętać, że projekt musi być realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014–2020 tj. na terenie województwa lubelskiego. Wnioskodawcy, których
główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do
realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego regionu (woj. lubelskiego).

20 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.4 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy wybrany wariant inwestycyjny realizacji projektu jest wykonalny organizacyjnie,
technicznie i pod względem posiadanych zasobów osobowych tzn. czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne/organizacyjne/kadrowe (lub plan ich pozyskania) umożliwiające realizację projektu zgodnie z
proponowanym harmonogramem?” oraz kryterium F.2 w zakresie posiadanego stażu pracy przez pracownika naukowego, zakładającego przedsiębiorstwo wnioskodawcy. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu
o całość dokumentacji aplikacyjnej. Punkty w ramach kryterium F.2 nie zostaną przyznane, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie udokumentuje posiadania minimum rocznego stażu pracy pracownika naukowego,
zakładającego przedsiębiorstwo wnioskodawcy, na uczelni lub w innej jednostce naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy.

21 Należy opisać posiadanie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procedur zapewniających sprawną realizację projektu. Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze struktury organizacyjnej i procedur, należy określić sposób ich
stworzenia lub dostosowania do wymagań projektu.

22 Należy opisać posiadanie odpowiednich pomieszczeń/nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania w nich nabywanych w ramach realizacji projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Należy opisać obecne
wyposażenie tych pomieszczeń. Należy wskazać powierzchnię ogółem, powierzchnię użytkową, kubaturę, liczbę kondygnacji, liczbę pomieszczeń, wielkość pomieszczeń. W szczególności należy określić, w jakich pomieszczeniach
będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta projektem, opisać poziom ich przystosowania lub sposób, w jaki to nastąpi. Należy opisać niezbędną infrastrukturę oraz sieci, które muszą być doprowadzone, aby można było
prowadzić działalność po realizacji projektu. Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia lub do osiągnięcia zadeklarowanych celów projektu (wskaźników na poziomie rezultatu) konieczne jest posiadania innych niezbędnych zasobów
technicznych, maszyn, urządzeń itp. - należy je wymienić oraz określić: czy stanowią one własność wnioskodawcy, jakie będą źródła ich finansowania lub na jakiej podstawie będzie możliwe ich użytkowanie.

23 W niniejszym punkcie należy wykazać potencjał kadrowy wnioskodawcy zaangażowany do realizacji projektu oraz do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie jego trwałości.
24 Należy wpisać imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład kadry wnioskodawcy.
25 Należy wskazać stanowisko, na jakim jest zatrudniona dana osoba.
26 Należy opisać wykształcenie kadry wnioskodawcy.
27 Należy opisać posiadane doświadczenie kadry wnioskodawcy.
28 Należy określić zakres obowiązków wykonywanych w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości.
29 Należy wskazać okres zaangażowania danej osoby
30 Należy określić formę zaangażowania, tj. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, oddelegowanie, zaangażowanie właścicieli itp.
31 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.6 w zakresie określenia, czy wnioskodawca jako rezultat projektu zadeklarował utworzenie nowych miejsc pracy
32 Należy wskazać czy wnioskodawca zamierza zatrudnić nowy personel w wyniku realizacji projektu.
33 W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi „TAK” należy wypełnić poniższą tabelę.
34 Należy wskazać stanowisko, na jakim będzie zatrudniona nowa osoba
35 Należy wskazać minimalne wymagane wykształcenie nowo zatrudnianych osób.
36 Należy wskazać minimalne wymagane doświadczenie nowo zatrudnianych osób.
37 Należy opisać planowany zakres obowiązków nowo zatrudnianych osób.
38 Należy wskazać okres zatrudnienia danego pracownika przez wnioskodawcę.
39 Należy określić podstawę, na jakiej świadczona będzie praca przez nowo zatrudnione osoby, tj. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, itp.
40 Należy wskazać uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nowej osoby.
41 Należy opisać zgodność wybranego wariantu realizacji projektu z regulacjami z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 1) Należy wskazać, czy projekt wywołuje efekt zachęty w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)

Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2) Należy wskazać czy wnioskodawca lub którykolwiek z podmiotów
powiązanych z wnioskodawcą (jeśli występują) nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 3) Należy wskazać, czy wnioskodawca (na poziomie grupy) w okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu, realizował
projekt inwestycyjny objęty pomocą w tym samym regionie (NUTS 2), w którym będzie realizowany niniejszy projekt mając na uwadze art. 14 ust.13 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Jeżeli tak, należy podać nr umowy, kwotę uzyskanej pomocy (dofinansowania), datę podpisania umowy oraz datę zakończenia
projektu. W przypadku realizacji kilku takich projektów należy podać ww. dane dotyczącego każdego z nich. 4) Należy opisać zgodność projektu z przepisami prawa w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych
adekwatnych przepisów. Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.5 w zakresie odpowiedzi na pytania: „Czy projekt wywołuje efekt zachęty w rozumieniu art. 6
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?”, „Czy wnioskodawca lub którykolwiek z
podmiotów powiązanych z wnioskodawcą (jeśli występują) nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?” oraz „Czy wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych
(określone m.in. w Prawie budowlanym, Prawie zamówień publicznych, Ustawie o rachunkowości, Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, Kodeksie spółek handlowych, Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksie pracy itd.)?”. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

42 Należy opisać wpływ projektu na realizację wszystkich zasad horyzontalnych wymienionych w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Umowie Partnerstwa oraz w RPO WL na lata 2014–2020
tj. zasadę promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zasadę zrównoważonego rozwoju, a także zasadę uniwersalnego projektowania. Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny
spełnienia przez projekt kryterium C.6 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy wpływ projektu na realizację wszystkich zasad horyzontalnych wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013, Umowie Partnerstwa oraz w RPO WL na lata 2014–2020 jest neutralny lub pozytywny?” oraz „Czy realizacja projektu uwzględnia działania zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”?”. Należy pamiętać, że
ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

43 Należy opisać warunki zachowania trwałości projektu w odniesieniu do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W szczególności należy odnieść się do kwestii związanych z: a) zaprzestaniem
działalności produkcyjnej lub przeniesieniem jej poza obszar objęty programem; b) zmianą własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; c) istotną zmianą
wpływającą na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Należy pamiętać, że w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw okres trwałości
projektu wynosi 3 lata. Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.5 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów
wynika, że zostanie zachowana trwałość operacji (jeśli dotyczy)?”. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

44 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium C.4 w zakresie odpowiedzi na pytanie „Czy zostały wskazane czynniki ryzyka oraz czy czynniki ryzyka – opóźnienia lub
utrudnienia realizacji rozwiązań zastosowanych w ramach wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu – są nieistotne lub prawdopodobieństwo ich negatywnego wpływu na projekt zostało zminimalizowane?” Należy
pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej.

45 Ryzyko związane z popytem: np. spadek popytu na produkty/usługi, które będą ulepszane lub wprowadzane, zmiana cen poszczególnych produktów lub usług konkurencyjnych, zainteresowanie przeprowadzaniem badań inne niż
przewidywano, rozwój danej branży Ryzyko projektowe: np. niewystarczający potencjał techniczny, organizacyjny i osobowy, a także potencjał fachowej wiedzy, niewłaściwy wybór miejsca, niewłaściwe oszacowanie kosztów
projektu, wybór nieodpowiedniej technologii Ryzyko prawno-administracyjne: np. opóźnienia proceduralne, opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na przeprowadzanie badań, opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych,
opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, problemy z zaopatrzeniem, postępowania sądowe, nierozwiązane sprawy dotyczące praw własności intelektualnej, opóźnienia
w nabywaniu praw własności intelektualnej lub koszty ich nabycia wyższe niż przewidywano Ryzyko operacyjne: np. niezdolność do zaspokojenia popytu, utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu, koszty realizacji
projektu wyższe niż przewidywano, nagromadzenie awarii technicznych i problemów, długie czasy przestoju z powodu wypadków lub przyczyn zewnętrznych, zbyt wysoki poziom emisji wytwarzanych zanieczyszczeń (do powietrza
lub do wody), nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego, nadmierne skutki zmian klimatu i ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w tym wystąpienie klęsk żywiołowych Ryzyko finansowe: np. dostosowanie taryf/cen do
poziomu pokrywającego koszty wolniejszy niż przewidywano, niewystarczające środki w fazie operacyjnej, zmiany w systemach cen lub systemach zachęt dla klientów, niewłaściwe szacunki trendów rozwoju cen Ryzyko regulacyjne:
np. nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne, zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i regulacyjnych

46 Należy wskazać negatywne skutki dla projektu w fazie inwestycyjnej i operacyjnej
47 Należy wskazać prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka
48 Należy określić środki zapobiegawcze i zmniejszające ryzyko.
49 Należy scharakteryzować jakie warianty realizacji inwestycji były przez wnioskodawcę rozważane i wskazać, które z tych rozwiązań jest najkorzystniejsze. Poszczególne warianty inwestycji powinny być ze sobą porównywalne w

oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe. Należy wykazać, że wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych
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alternatywnych rozwiązań. Należy pamiętać, że wariant bezinwestycyjny nie stanowi jednej z opcji alternatywnych rozwiązań.
50 Należy wybrać typ inwestycji realizowanej w ramach projektu. Wnioskodawca może wybrać wyłącznie jeden typ projektu.
51 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.1 w zakresie wartości redukcji CO2.
52 W celu określenia wielkości redukcji emisji CO2 należy zliczyć łączny szacunkowy roczny spadek CO2 (t CO2/rok) na koniec pierwszego roku od momentu zakończenia realizacji projektu. Redukcja CO2 stanowi iloczyn rocznej

produkcji energii oraz wskaźnika emisyjności CO2 paliwa stosowanego przed realizacją projektu lub wskaźnika emisyjności CO2 węgla kamiennego, w przypadku, gdy wnioskodawca nie stosował innych paliw. Należy założyć, że
energia odnawialna jest neutralna i nie emituje CO2, dlatego wielkość redukcji można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku (wielkość tej energii należy
wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność 1 MWh = 3,6 GJ). Następnie należy
wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w
przypadku gdy wnioskodawca nie produkował wcześniej energii (zgodnie z metodologią przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dn. 27 lutego 2015r.). Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 i rodzajów działalności należy pobrać z raportów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE), Dane w raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczenia należy podzielić przed 1000 i podać w tonach.

53 Należy wybrać właściwy rodzaj paliwa wykorzystywany do produkcji energii przed realizacją projektu. W przypadku gdy wnioskodawca nie produkował energii, do porównania należy wybrać brykiety węgla kamiennego.
54 Wielkość maksymalnej możliwej rocznej produkcji energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność 1

MWh = 3,6 GJ
55 Wskaźnik emisyjności CO2 w zależności od rodzaju działalności należy pobrać z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) z tabel zawierających wskaźniki emisji i wartości opałowe dla węgla

stosownie do podstawowego rodzaju działalność (PKD 2007) lub dla pozostałych paliw (innych niż węgiel) wartości niezależnie od podstawowego rodzaju działalności.
56 Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną wytwarzaniem i zużyciem biokomponentu w biopaliwach ciekłych oblicza się zgodnie z metodyką zawartą w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(Załącznik „Zasady obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu biokomponentu”)
57 Należy wskazać zastosowaną do wyliczeń metodę zgodnie z pkt. I.1 . Załącznika do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych „Zasady obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu

biokomponentu”
58 Należy przedstawić poszczególne wyliczenia dotyczące wartości redukcji CO2 zgodnie z metodyką zawartą w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Załącznik „Zasady obliczania ograniczenia

emisji gazów cieplarnianych w cyklu biokomponentu”).
59 Należy wpisać wartość redukcji CO2 w tonach
60 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.2 w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej zainstalowanej mocy.
61 Zainstalowana moc oznacza wartość znamionową mocy instalacji, która jest przedmiotem projektu. Jest to moc przy której instalacja pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Jest to maksymalne możliwa

do uzyskania moc. W przypadku kolektorów słonecznych należy uwzględnić moc chwilową (maksymalną moc użytkową kolektora). W przypadku kogeneracji jest to suma mocy cieplnej elektrycznej.
62 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.3 w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej wytwarzanej energii.
63 Należy podać wielkość wytwarzanej energii wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii (w tym kogeneracji z OZE). Wielkość wytworzonej energii należy wyliczyć w następujący

sposób: - należy wyliczyć bezwzględną wartość roczną wzrostu wielkości wytwarzanej energii – od wielkości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych (w tym kogeneracji z OZE) po projekcie (wartość końcowa) należy odjąć
wielkość wytwarzanej energii przed projektem (wartość początkowa). Wielkość odnosi się do wielkości wytwarzanej energii w ciągu roku. W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła (w tym kogeneracji z OZE)
wielkość wytwarzanej energii przed projektem będzie wynosić zero. Wyliczona wartość musi znaleźć odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie we wskaźnikach rezultatu tj. we wskaźniku Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE oraz Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. Wyliczona wielkość powinna
stanowić sumę wartości ww. wskaźników (w przypadku wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej).

64 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F. 1. w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej wytworzenia biokomponentów.
65 Należy podać objętość wyprodukowanych biokomponentów. Określona objętość wyprodukowanych biokomponentów musi znaleźć odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie: „Objętość

wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji” [m3].
66 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.2 w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej wytworzenia biopaliw.
67 Należy podać objętość wyprodukowanych biopaliw. Określona objętość wyprodukowanych biopaliwa musi znaleźć odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie: „Objętość

wyprodukowanych biopaliw II i III generacji” [m3].
68 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F. 1 w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej budowy/modernizacji sieci w odniesieniu do zdolności przyłączeniowej.
69 Należy podać dodatkową zdolność do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Dodatkową zdolność do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (w MW) należy wyliczyć poprzez

odjęcie zdolności przyłączeniowej w ujęciu rocznym (w MW) sprzed realizacji projektu od łącznej zdolności przyłączeniowej w ujęciu rocznym po zakończeniu realizacji projektu.
70 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.2 w zakresie wyliczenia efektywności kosztowej budowy/modernizacji sieci w odniesieniu do długości sieci.
71 Należy podać długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci musi być zgodna z wartością wykazaną we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie „Długość nowo

wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii” (km).
72 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.2 Gotowość do realizacji projektu. W przypadku projektów, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przedłoży aktualne i wykonalne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, zawierające pieczątkę wpływu do właściwego organu wraz z dokumentem wydanym przez właściwy organ potwierdzającym brak wniesienia w ciągu 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia sprzeciwu. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto, informację zawarte w tym punkcie muszą mieć swoje odzwierciedlenie w
przedkładanych załącznikach.

73 Jeżeli w ww. pkt. wybrano odpowiedź pozytywną i wnioskodawca posiada już pozwolenie na budowę/zgłoszenie należy wpisać datę wydania pozwolenia na budowę/datę dokonania zgłoszenia w formacie DD-MM-RRRR. Jeżeli w ww.
pkt. wybrano odpowiedź pozytywną i wnioskodawca nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy podać planowaną datę uzyskania pozwolenia na budowę lub datę dokonania zgłoszenia w formacie DD-MM-RRRR.

74 W przypadku projektów dotyczących instalacji do produkcji biopaliw i/lub biokomponentów, dla których nie jest wymagane uzyskane pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych punkty
zostaną przyznane, w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie będzie posiadał wpisany w dokumencie rejestrowym kod PKD 20.14.Z oraz będzie posiadł udokumentowany wpis do rejestru
wytwórców prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość
dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto, informację zawarte w tym punkcie muszą mieć swoje odzwierciedlenie w przedkładanych załącznikach.

75 W przypadku projektów niezwiązanych z instalacjami do produkcji biopaliw/biokomponentów należy wybrać „nie dotyczy”.
76 Jeżeli w ww. pkt. wybrano odpowiedź pozytywną należy wpisać datę dokonania wpisu DD-MM-RRRR (jeżeli wnioskodawca dokonał już wpisu) lub planowaną datę dokonania wpisu (jeżeli wnioskodawca jeszcze nie dokonał wpisu)

w formacie DD-MM-RRRR
77 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.3 Redukcja pyłu PM10. Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań

przyczyniających się do redukcji emisji pyłu PM10. Dla projektów, w wyniku realizacji których emisja pyłu PM10 nie występuje, a które z uwagi na swój charakter nie przyczyniają się do redukcji pyłu PM10, kryterium uznaje się za
spełnione

78 Należy opisać i jednoznacznie wskazać, które z rozwiązań zastosowanych w projekcie przyczyniają się do redukcji emisji pyłu PM10 i w jaki sposób. W przypadku, projektów, w wyniku realizacji których emisja pyłu PM10 nie
występuje, a które z uwagi na swój charakter nie przyczyniają się do redukcji pyłu PM10 należy uzasadnić brak powiązania typu projektu z redukcją emisji pyłu PM10.

79 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.8 czy w ramach projektu przewidziano działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców, tj.
projekt łączy inwestycję infrastrukturalną na rzecz pozyskiwania energii z OZE z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

80 W przypadku wybrania odpowiedzi „TAK” należy jednoznacznie i precyzyjnie opisać planowane działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców.
81 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F. 5 Czy w ramach projektu zaplanowano zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią wykorzystujących

technologie informacyjno-komunikacyjne
82 W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy precyzyjnie i jednoznacznie opisać wprowadzany system zarządzania energią oraz wskazać zastosowane w nim elementy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
83 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.1 w zakresie czy projekt dotyczy wykorzystania energii słonecznej. Punkty zostaną przyznane jeżeli projekt dotyczy

wykorzystania energii słonecznej.
84 W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy uzasadnić odpowiedź.
85 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.1 w zakresie czy projekt dotyczy wykorzystania biomasy. Punkty zostaną przyznane jeżeli projekt dotyczy wykorzystania

biomasy
86 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie czy projekty dotyczące produkcji energii ze spalania biomasy są zgodne z Programem ochrony powietrza dla

strefy lubelskiej oraz Programem ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska
87 Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w założenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej lub z Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska?
88 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie czy w projekcie z zakresu produkcji energii z biomasy sprawność wytwarzania energii brutto wyniesie co

najmniej 85% w zastosowaniach komercyjnych i/lub co najmniej 70% w zastosowaniu przemysłowym.
89 Zastosowania komercyjne oznaczają produkcje energii w celu jej odsprzedaży, natomiast zastosowania przemysłowe oznaczają wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa
90 Należy określić sprawność wytwarzania energii z biomasy oraz uzasadnić i przedstawić wyliczenia dotyczące planowanej do osiągniecia sprawności wytwarzania energii z biomasy lub przedstawić dane producenta urządzenia do

spalania biomasy i produkcji energii w %.
91 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie czy projekt nie dotyczy budowy instalacji współspalania biomasy/biogazu z paliwami kopalnymi oraz w zakresie

czy nie dotyczy budowy instalacji wykorzystującej pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii
92 W ramach Działania nie można uzyskać wsparcia na projekty, w których do produkcji energii wykorzystuje się pełnowartościowe drewno i zboże.
93 Należy uzasadnić odpowiedź.
94 W ramach Działania nie można uzyskać wsparcia na projekty, w których instalacja będzie instalacją współspalania biomasy/biogazu z paliwami kopalnymi.
95 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F. 7 Doświadczenie wnioskodawcy. Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca w sposób precyzyjny i

jednoznaczny nie opisze zakresu posiadanego doświadczenia oraz zakresu realizowanych wcześniej projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Należy pamiętać, że ocena projektu dokonywana jest w oparciu o całość
dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto, informację zawarte w tym punkcie muszą mieć swoje odzwierciedlenie w przedkładanych załącznikach.

96 W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać posiadane doświadczenie
97 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie oceny czy projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej dotyczące wyłącznie modernizacji małych

elektrowni wodnych (brak jest możliwości budowy nowych obiektów w tym zakresie tj. małych elektrowni wodnych) spełniają warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Dyrektywą Powodziową
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2007/60/WE, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową oraz są komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym
98 W przypadku odpowiedzi twierdzącej w tabeli D.12.1 należy wskazać czy projekt spełnia warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą

Wodną , Dyrektywą Siedliskową oraz jest komplementarny do planów zarządzania ryzykiem powodziowym
99 Należy opisać w jaki sposób projekt spełnia warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą Wodną , Dyrektywą Siedliskową oraz jest

komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym?
100 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie oceny czy w wyniku zastosowania wysokosprawnej kogeneracji zostanie osiągnięty wzrost efektywności

energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii oraz czy w wyniku zastosowania wysokosprawnej kogeneracji
osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%.

101 Należy wskazać jaki będzie wzrost efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Należy opisać wzięte pod uwagę
technologie oraz przedstawić metodologię wyliczeń.

102 Należy wskazać na jakim procentowym poziomie zostanie osiągnięta redukcja emisji CO2. Należy przedstawić metodologię wyliczeń oraz konkretne wyliczenia
103 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie oceny czy projekt nie dotyczy inwestycji w instalacje wykorzystujące do produkcji biopaliw lub

biokomponentów wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno pełnowartościowe, czy projekt nie dotyczy inwestycji w instalacje wykorzystujące do produkcji biopaliw lub biokomponentów mieszanki z paliwami ropopochodnymi oraz
czy produkowane biokomponenty i biopaliwa, będą spełniały kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałe kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 28b – 28bd Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

104 W przypadku odpowiedzi twierdzącej w uzasadnieniu należy wpisać deklarację wnioskodawcy, że produkowane biokomponenty i biopaliwa, będą spełniały kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałe kryteria
zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 28b – 28bd Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W przeciwnym przypadku należy wskazać których warunków z ww. ustawy nie będą spełniały
produkowane biopaliwa i biokomponenty.

105 W przypadku odpowiedzi negatywnej w uzasadnieniu należy wpisać deklarację wnioskodawcy, że w instalacjach do produkcji biokomponentów i biopaliw nie będą wykorzystywane wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno
pełnowartościowe. W przeciwnym przypadku należy wskazać jakie konkretnie surowce będą wykorzystywane. Należy pamiętać że do wsparcia nie mogą kwalifikować się projekty dotyczące instalacji do produkcji biopaliw lub
biokomponentów, w których będą wykorzystywane wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno pełnowartościowe.

106 W przypadku odpowiedzi negatywnej w uzasadnieniu należy wpisać deklarację wnioskodawcy, że w instalacjach do produkcji biokomponentów i biopaliw nie będą wykorzystywane mieszanki z paliwami ropopochodnymi. W
przeciwnym przypadku należy wskazać jakie konkretnie mieszanki będą wykorzystywane. Należy pamiętać że do wsparcia nie mogą kwalifikować się projekty dotyczące instalacji do produkcji biopaliw lub biokomponentów, w
których będą wykorzystywane mieszanki z paliwami ropopochodnymi

107 Punkt dotyczy projektów obejmujących swoim zakresem modernizację sieci. Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.3 w zakresie redukcji strat energii
108 Należy wskazać procentowy poziom ograniczenia strat na przesyle energii. Metoda wyliczenia strat energii: - od procentowej wielkości strat energii przed realizacją projektu (w ujęciu rocznym) należy odjąć procentową wielkość strat

energii po modernizacji sieci dystrybucyjnej (w ujęciu rocznym) - obliczoną w powyższy sposób różnicę należy podzielić przez procentową wielkość strat energii przed modernizacją sieci dystrybucyjnej (w ujęciu rocznym) i wyrazić
w procentach. Należy przedstawić zarówno wyliczenia jak i wynik końcowy wyliczeń.

109 Punkt dotyczy projektów obejmujących swoim zakresem budowę nowych odcinków sieci. Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium F.3 w zakresie poziomu strat energii
110 Należy wskazać jaki będzie procentowy poziom strat energii na planowanych do wybudowania nowych odcinakach sieci
111 Informacje zawarte m.in. w tym punkcie będą wykorzystane do oceny spełnienia przez projekt kryterium E.3 w zakresie czy w wyniku realizacji projektu dotyczącego budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnej zwiększa się zdolność

przyłączenia nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci oraz kryterium F.4 w zakresie ilości przyłączanych budynków niemieszkalnych.
112 Należy uzasadnić wybraną powyżej odpowiedź
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