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LISTA  ZAŁĄCZNIKÓW DO FISZKI PROJEKTOWEJ W PROGRAMIE NOWA ENERGIA 

 

 

1. Mapa lokalizacyjna inwestycji; 

2. Plan sytuacyjny (jeżeli dotyczy); 

3. Schemat technologiczny innowacyjnego produktu/instalacji będącego przedmiotem 
wdrożenia; 

4. Streszczenie projektu w języku niespecjalistycznym (max 1000 znaków); 

5. Wyciągi z dokumentów (raportów) dotyczących przeprowadzonych prac badawczo - 
rozwojowych i uzyskanych wyników; 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie praw własności intelektualnej do rozwiązania lub 
oświadczenie o planowanym nabyciu praw (przewidywany termin);  

7. Certyfikaty wyrobu/metody/rozwiązania (jeżeli dotyczy); 

8. Dokumenty związane z rejestracją rozwiązania/technologii w Urzędzie Patentowym, w tym 
opis patentowy/zgłoszenie (jeżeli dotyczy); 

9. Dokumenty potwierdzające innowacyjny charakter rozwiązania/technologii zgłoszonego/ 
zgłoszonej wnioskiem (kopie/wyciągi i/lub zestawienie źródeł informacji z podaniem miejsc 
ich dostępności),  w tym również kopie materiałów/dokumentów zawierających istotne dane 
dotyczące innowacyjnego rozwiązania/technologii (np. publikacje w czasopismach 
recenzowanych i innych, nagrody, wyróżnienia, konferencje itp.); 

10. Dokument/dokumenty potwierdzające datę opracowania rozwiązania/technologii – jeżeli 
dotyczy; 

11. Dokumenty dotyczące uwarunkowań możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych – np. 
stosowne kontrakty/listy intencyjne dotyczące substratów, produktów, możliwości zbytu itp., 
możliwości techniczne/technologiczne danego rozwiązania/linii technologicznej; 

12. Dokumenty uprawdopodabniające przyjęte do obliczeń efektów ekologicznych założenia 
i wskaźniki (o ile dotyczy – z wyjątkiem powszechnie dostępnych); 

13. Uzyskane pozwolenia i decyzje administracyjne, ewentualnie kopie dokumentów związanych 
z procedurą pozyskiwania pozostałych, brakujących dokumentów (np. złożone wnioski, 
korespondencja z urzędem itp.); 

14. Posiadane dokumenty potwierdzające prawa do gruntów i obiektów,  lub inne związane 
z aktualnym etapem działań wnioskodawcy w tym zakresie; w przypadku braku dokumenty  
uprawdopodobniające możliwość ich pozyskania w terminach pozwalających na 
potwierdzenie realności przyjętych założeń; 

15. Inne istotne dokumenty z punktu widzenia informacji przedkładanych w fiszce projektowej, 
jak również ze względu na specyfikę przedsięwzięcia – o ile dotyczy. W szczególności 
w  odniesieniu do obszaru  

15.1 Samowystarczalne Klastry: 
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15.1.1 Potwierdzenia spójności przedsięwzięcia z celami i strategią rozwoju klastra 
wystawione przez minimum dwóch koordynatorów niezależnych od siebie klastrów 
energii;  

15.1.2 Dokumenty regulujące zasady funkcjonowania i obszar aktywności klastrów energii, 

które potwierdziły  spójność przedsięwzięcia z celami i strategią rozwoju klastra; 

 

 

 

 


