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Zakres wymaganych informacji (ekologiczno-technicznych) we wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach fazy W programu priorytetowego nr 5.11. 

„Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i  niskoemisyjnej gospodarce.  
Część 1) SOKÓŁ  - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”  

 
I. DANE WNIOSKODAWCY 
 
DANE TELEADRESOWE WNIOSKODAWCY: 
 
FORMA PRAWNA WNIOSKODAWCY 
 
CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY 

Należy podać dane charakteryzujące prowadzoną działalność, w tym, jeżeli mają zastosowanie, dane 
dotyczące: 

 daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 
 głównych akcjonariuszy/udziałowców wraz ze wskazaniem procentowej wartości 

posiadanych akcji/udziałów, 
 charakteru prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel, itp.), 
 przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, 
 skali działalności (lokalna, regionalna, krajowa, międzynarodowa, globalna), 
 rodzaj wytwarzanych produktów/świadczonych usług, 
 powiązań kapitałowych z innymi podmiotami, 
 wielkości i struktury zatrudnienia oraz wpływu realizacji Przedsięwzięcia na zatrudnienie. 

II. DANE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 
 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA/ZADANIA 

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone prace 
rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia prac rozwojowych w różnych 
miejscach prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (gminach, powiatach, 
województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, 
gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej 
wartościowo części, najistotniejsza część. W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu pod 
względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe należy przyjąć, że miejscem 
realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby/miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Należy 
podać, według obowiązującego podziału administracyjnego, miejscowość, gminę, powiat, 
województwo i ewentualnie inne informacje o lokalizacji np. park narodowy, otulina parku 
narodowego, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub inny obszar chroniony 
oznaczeniu międzynarodowym, uzdrowisko, nadleśnictwo, leśnictwo, itp.. 

TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA/ZADANIA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU  
A) Opis dziedziny oraz krótka charakterystyka aktualnych szeroko stosowanych 
rozwiązań/urządzeń/technologii które będą odniesieniem do oceny innowacyjności 
przedsięwzięcia/zadania czy prawidłowości określenia efektu rzeczowego i ekologicznego. 

 

B). Charakterystyka rynku docelowego  - należy wskazać główne grupy odbiorców rezultatu projektu. 
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Grupę docelową należy scharakteryzować w jak najwęższym ujęciu, koncentrując się na potrzebach 
odbiorców bezpośrednio zainteresowanych danym produktem/usługą/ technologią. Nie należy 
prezentować informacji ogólnikowych, traktujących grupę docelową zbyt szeroko, ponieważ zostaną 
one uznane za niewystarczające. Należy przedstawić założenia dotyczące poziomu zainteresowania 
nowym produktem wśród potencjalnych odbiorców, tj. oszacować wielkość i charakter popytu oraz 
wskazać zakładaną liczebność grupy docelowej, do której Wnioskodawca ostatecznie planuje dotrzeć 
ze swoją nową ofertą. Należy zaprezentować spodziewane zmiany popytu w czasie oraz tempo tych 
zmian. 

 

C) Opis celów przedsięwzięcia/zadania z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do 
podjęcia działań w kontekście aktualnego stanu w obszarze dotyczącym projektu wraz z 
uzasadnieniem wyboru technologii i wskazaniem alternatywnych technologii. Należy przestawić 
rzetelny stan opisu stanu nauki i techniki oraz udowodnić przewagę proponowanego rozwiązania w 
stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych. 

 

D) Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu  - należy wyjaśnić na czym polega 

funkcjonalność rezultatów projektu  i jakie jest jej znaczenie dla sukcesu rynkowego rezultatu 

projektu – należy skupić się wyłącznie na właściwościach istotnych, tj. takich, które mogą zdecydować 

o wyborze rezultatu projektu, kosztem produktów/usług/technologii konkurencyjnych, nie należy 

wskazywać właściwości mało istotnych z punktu widzenia grupy docelowej oraz innowacyjności 

rezultatów projektu 

 
E) Korzyść/przewaga zastosowania innowacyjności  - należy wskazać jakie potrzeby użytkowników 
(spośród wykazanych w polu „Charakterystyka rynku docelowego”) zaspokaja rezultat projektu 
poprzez daną cechę/funkcjonalność oraz wykazać nowość rezultatu projektu w odniesieniu do 
opisywanej właściwości w kontekście oferty konkurencji 

 

F) Aktualny stan realizacji przedsięwzięcia/zadania na czas składania wniosku, dalsze przewidywane 
prace i działania.  

 

OPIS EFEKTU RZECZOWEGO 
A. Charakter efektu rzeczowego 
Należy opisać charakter planowanych przedsięwzięć tzn. wskazać czy będą to konkretne instalacje lub 
systemy i urządzenia techniczne czy też rozwiązania polegające na wdrożeniu systemów 
informatycznych (oprogramowania), które będą poprawiały funkcjonowanie istniejących urządzeń, 
instalacji i procesów technicznych zarówno w obszarze bezpośredniej eksploatacji jak też 
zapewnienia utrzymania ruchu.   
 
B. Zakres efektu rzeczowego – należy wskazać czy planowane przedsięwzięcia będą miały 
zastosowanie w wymiarze lokalnym konkretnej, ograniczonej terenowo lokalizacji zakładu 
Beneficjenta, czy też będą dotyczyły szerszego obszaru np. kraju lub będą miały zasięg wykraczający 
poza granice kraju. Należy wskazać czy planowane rozwiązania będą posiadały potencjał 
komercjalizacji i w jakim zakresie. 
 
C. Finalnie należy scharakteryzować efekt rzeczowy z podaniem następujących danych 

1. Opis techniczny urządzeń, instalacji i systemów wraz ze schematem funkcjonalnym i 
punktami pomiarowymi dla umożliwienia oceny funkcjonowania instalacji i jej monitorowania 
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2. Podstawowe parametry techniczne urządzeń, instalacji i systemów w zakresie 
wydajności, zużycia energii i materiałów, emisji zanieczyszczeń, trwałości i efektywności 
energetycznej. 

3. Zestawienie podstawowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych urządzeń, 
instalacji i systemów.  
  

 

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY  
A. Charakter efektu ekologicznego (obszar oraz przewaga technologii nad dostępnymi 

rozwiązaniami). 
 

B. Przedsięwzięcie realizuje cel programu priorytetowego, wpisując się w jeden z obszarów 
wymienionych poniżej: 

a) zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w 
tym oszczędność wody 

  

b) zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych, w tym zmniejszenie 
ilości ścieków 

  

c) zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery 

  

d) zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu   

e) zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu   

f) zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii   

 
 

C. Wielkość efektu ekologicznego  
Należy oszacować wielkość efektu ekologicznego i podać w wartościach bezwzględnych rocznych przy 
planowanej wielkości produkcji i/lub wskaźnikowo na jednostkę produktu. 
W zależności od obszaru tematycznego projektu należy dobrać jednostki miary najlepiej oddające 
charakter projektu, przykładowo: 
 

- w dziedzinie wysokosprawnych, niskoemisyjnych i zintegrowanych układów wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii ochrony powietrza: 

a. zmniejszenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza jak np. CO2, CO, SO2, 
NOx, pyły w tym wyodrębnione frakcje PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren w (Mg/rok) 
i/lub Mg/jednostkę produktu; 

b.  przewidywana roczna zmagazynowana produkcja energii (MWh/ rok) lub przewidywana 
roczna oszczędność energii: [MWh/rok] przy określonej produkcji; 

c. przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej (MWh/ rok), sprawność procesu 
wytwarzania, ilość unikniętej emisji CO2 (Mg/rok); 

- w dziedzinie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa: 
a. zmniejszenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza jak np. CO2, CO, SO2, 

NOx, pyły w tym wyodrębnione frakcje PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren w (Mg/rok) 
i/lub Mg/jednostkę produktu; 

b. przewidywane zmniejszenie zużycia energii końcowej (GJ/rok) w wyniku zastosowania 
nowych technologii, urządzeń, systemów zarządzania w budownictwie 
(z uwzględnieniem podziału na energię cieplną i elektryczną) 

c. przewidywane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) w wyniku zastosowania 
nowych technologii, urządzeń, systemów zarządzania w budownictwie 

- w dziedzinie innowacyjnych technologii przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszających 
jej zużycie: 
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a. rodzaj i pochodzenie neutralizowanych zanieczyszczeń,  
b. zredukowany ładunek zanieczyszczeń w (kg/ rok) lub/oraz ich stężenie w (mg/l),  
c. zmniejszenie ilości zużywanej wody [m3/rok]; 

- w dziedzinie minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystania materiałowego i energetycznego odpadów (recykling i inne metody odzysku)  

rodzaj i ilość zneutralizowanego/zagospodarowanego odpadu [Mg/rok], przewidywana roczna 
produkcja energii (MWh/ rok). 
 
D. Sposób wyliczenia efektu ekologicznego: 
Należy podać założenia i krótko opisać sposób wyliczenia efektu ekologicznego oraz przedstawić 
rachunkowo wyliczenie przedmiotowego efektu. Podstawą  wyliczenia efektu może być 
przedstawienie porównawcze w zbliżonych warunkach powszechnie używanych technologii 
w porównaniu do proponowanych technologii/materiałów/urządzeń z tym uwzględnieniem iż należy 
uwzględnić pełny okres życia materiału/produktu/urządzenia. Jeśli to możliwe w wyliczeniach należy 
określić zarówno jednostkowe parametry efektu ekologicznego jak i z uwzględnieniem realnie 
planowanej produkcji/wdrożenia materiałów/urządzeń technologii w okresie trwałości projektu 
(w rozbiciu na lata). 
 
E. Sposób potwierdzenia / udokumentowania efektu ekologicznego 
 

III. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNO-TECHNICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA/ZADANIA  
OBSZAR, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 

a) KIS 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy 
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

  

b) KIS 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:   

c) KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do 
przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne 
odpadów (recykling i inne metody odzysku) 

  

d) KIS 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody 
oraz zmniejszające jej zużycie 

  

 

UZASADNIENIE KLASYFIKACJI PROJEKTU DO WYBRANEJ KRAJOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

Należy uzasadnić, w jaki sposób rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji projektu, wpisuje się 
w wiodącą wybraną Krajową Inteligentną Specjalizację.  
Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym konkursie brak jest możliwości dofinansowania projektu, 
którego efektem będzie rozwiązanie nie wpisujące się w co najmniej jedną z przedstawionych 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie będzie 
przedmiotem oceny merytorycznej projektu.  
Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę w szczególności podczas 
oceny projektu w ramach kryterium:  Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 7, 8, 11 
lub 12.  
 

IV. INNOWACYJNOŚĆ 
Należy wskazać, czy: 
- kluczowa innowacja jest na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym; 
- kluczową innowacją w projekcie jest innowacja produktowa czy procesowa:  
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 innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego 
towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu 
do ich charakterystyk lub przeznaczenia,  

 innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub 
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw.  

Uzasadnienie poziomu i rodzaju innowacyjności – uzasadnienie poziomu innowacyjności powinno 
zawierać w szczególności:  

-  informację, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu są innowacyjne, a które 
pełnią rolę uzupełniającą;  

- analizę informującą, czy wdrażana/kupowana technologia lub nowy/zmodernizowany wyrób są 
innowacyjne względem oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega;  

- spis podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień innowacyjności 
technologii/wyrobu, np.  podanie tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, 
adresów stron internetowych, roczników publikacji itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności, w 
celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi w opinii, z zastrzeżeniem, że podstawą opinii 
nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe dotyczące wdrażanej/kupowanej 
technologii. 

 
UWAGA: innowacyjność na poziomie regionalnym powoduje odrzucenie wniosku 

V. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Uzasadnienie wyboru przyjętego rozwiązania/ technologii (w tym ocena analizy alternatywnych 
rozwiązań oraz wskazanie obecnego stanu techniki) 

Należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej metody realizacji zadania w oparciu o analizę 
porównawczą z innymi dostępnymi rozwiązaniami. Należy scharakteryzować poszczególne etapy 
realizacji planowanego zadania. Należy opisać alternatywne rozwiązania technologiczne, 
lokalizacyjne, systemowe zidentyfikowanych problemów, które były lub są rozważane.  

Uwaga: istnieje możliwość, iż dla przedsięwzięcia z uwagi na przesłanki technologiczne, 
organizacyjne, logistyczne nie jest możliwa pełna analiza alternatywnych rozwiązań. W takim 
przypadku  po szczegółowym  przedstawieniu przesłanek odstąpienia od badania alternatywnych 
rozwiązań kryterium to może zostać uznane za spełnione. 

Realność wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: uprawdopodobnienie osiągnięcia i utrzymania 
trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem 
posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych 

Należy podać informacje dotyczące: możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej 
i ekologicznej), prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej 
i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, harmonogramu pozyskiwania brakujących 
pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych niezbędnych dokumentów zezwalających na realizacje 
inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami) 

Przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest sprawne 
wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - dotyczy również podmiotu upoważnionego do 
ponoszenia kosztów) 

Należy podać informacje o posiadanym  doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej 
wnioskiem lub o podobnym charakterze lub możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia 
zewnętrznego w tym zakresie, posiadania przejrzystej struktury realizacji projektu, dysponowania 
niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub 
uprawdopodobnieniem  możliwości jego pozyskania na zewnątrz zgodnie z metodyką oceny tego 
kryterium zawartym w programie priorytetowym. 
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VI. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA  

NIEZBĘDNOŚĆ ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO 
Należy uzasadnić że: 

- - planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i 
bezpośrednio związane z realizacją projektu  

- nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu 
ekologicznego 

- zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego 
i ekologicznego) 

 

WYSOKOŚĆ  KOSZTÓW POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA  ICH KWALIFIKOWALNOŚCI W 
POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 

Należy przedstawić analizę dotyczącą planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych zadania, 
sporządzoną w oparciu o zestawienie kosztów poszczególnych elementów zadania. O ile to możliwe, 
należy porównać z kosztami wdrożenia dostępnych na rynku technologii 

 
 


