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Załączniki do Regulaminu konkursu 

Lp. Nazwa załącznika Uzasadnienie 

1. Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie 

1. W przypadku załącznika wymaganego do wniosku 
o dofinansowanie „Warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej lub gazowej, umowa o przyłączeniu do 
sieci elektroenergetycznej lub gazowej lub stosowne 
oświadczenie, w przypadku braku ww. dokumentów” oraz 
załącznika wymaganego przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie „Umowa o przyłączeniu do sieci wraz 
z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”  
wprowadzono wyłączenie dotyczące produkcji energii w mikro 
instalacji, w tym w mikroinstalacji biogazu rolniczego. 

2. Wprowadzono zmiany w zakresie załącznika wymaganego przed 
podpisaniem umowy „Promesa 
koncesji/koncesja/zaświadczenie o wpisie do właściwego 
rejestru” oraz załącznika wymaganego do wniosku 
„Oświadczenie o dostarczeniu promesy 
koncesji/koncesji/zaświadczenie o wpisie do właściwego 
rejestru”. Do złożenia ww. załączników będą zobligowani 
wyłącznie wnioskodawcy realizujący projekty z zakresu 
dystrybucji energii oraz z zakresu produkcji energii 
z wyłączeniem mikroinstalacji i małej instalacji oraz energii 
z biogazu. Zmieniono nazwy załączników na „Promesa koncesji” 
oraz „„Oświadczenie o dostarczeniu promesy koncesji” 

3. Doprecyzowano zapisy dotyczące załącznika „Zaświadczenie 
o wpisie do rejestru wytwórców biokomponentów i/lub 



 

biopłynów wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego” 
wskazując, że dotyczy on wnioskodawców, którzy przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzili działalność 
w zakresie wytwarzania biopaliw i/lub biokomponentów 
i posiadają wpis w ww. rejestrze/rejestrach. 

2. Załącznik nr 4.26 - Oświadczenie o dostarczeniu przed dniem 
podpisania umowy o dofinansowanie promesy koncesji 

Usunięto wymóg dotyczący składania oświadczeń o przedłożeniu 
zaświadczeń o wpisach do właściwych rejestrów oraz zapis dotyczący 
oświadczenia o złożeniu koncesji. Wnioskodawcy będą zobligowani 
wyłącznie do przedłożenia promesy koncesji w przypadku projektów 
z zakresu dystrybucji energii oraz z zakresu produkcji energii 
z wyłączeniem mikroinstalacji i małej instalacji oraz energii z biogazu. 

3. Załącznik nr 5 – Opis wskaźników w ramach Działania 4.2 Produkcja 
energii z OZE w przedsiębiorstwach 

W związku ze zmianami w SZOOP dostosowującymi listę wskaźników do 
listy WLWK funkcjonującej w systemie SL2014 dokonano zmian rodzaju 
dla poniższych wskaźników ze wskaźników rezultatu na wskaźniki 
produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI30); Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji; 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dla w/w wskaźników zmieniono 
również momenty ich pomiaru z uwagi na zmianę charakteru wskaźnika. 
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