
 
 

ZAŁĄCZNIK nr 5 
 

 
do Regulaminu II Konkursu  

w ramach  
 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych  
w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) 

 
 
 
 
 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA  
PRZED WYPŁATĄ ŚRODKÓW ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ICH 

ROZLICZENIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NARODOWY FUNDUSZ 



Załącznik nr 5 do Regulaminu II Konkursu GIS cz. 4 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 

UWAGA: 

Załącznik nr 5 stanowi doprecyzowanie zapisów ust. 7.3 programu priorytetowego w zakresie 

dokumentacji przedkładanej przez Dotowanego w celu wypłaty oraz rozliczenia dofinansowania. 

 

Dofinansowanie w ramach II konkursu będzie wypłacane w formie dotacji. Wypłata środków 

możliwa będzie po zakończeniu etapu przedsięwzięcia umożliwiającego podłączenie 

części/całości energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych, po przedłożeniu dokumentów 

wymienionych w Tabeli nr 1. 

Rozliczenie wypłaconych środków musi nastąpić w ciągu 15 miesięcy od daty zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia, ale nie później niż do 31.12.2014 r. 

Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie dokumentów księgowych dotyczących 

przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz dokumentów potwierdzających przyłączoną 

moc elektrowni wiatrowych, w szczególności: 

• protokołów odbioru i przekazania do eksploatacji elektrowni wiatrowych o określonej 

mocy i/lub pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych o określonej mocy,  

lub 

• koncesji właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności związanej z produkcją i/lub 

przesyłem energii elektrycznej, 

lub 

• umów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne na zakup energii elektrycznej  od  

wytwórców. 

 

Szczegółowy zakres dokumentacji wymaganej do rozliczenia wypłaconych środków określała 

będzie indywidualna umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

 

Tabela nr 1  
Lista dokumentów wymaganych do przedłożenia przed wypłatą dofinansowania w 
formie dotacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę): 

1. Pozwolenie/a na budowę dla wszystkich obiektów wskazanych we wniosku  

3. Podpisana/e umowa/y o przyłączenie do sieci potwierdzające moc przyłączanych 

elektrowni wiatrowych 

4. Protokoły odbioru etapu inwestycji umożliwiającego podłączenie części/całości energii 

elektrycznej z elektrowni wiatrowych 

5. Faktury dokumentujące wysokość poniesionych kosztów na realizację skończonego 

elementu robót zawartych w danym protokole odbioru robót, opisanych w pkt. 7.5 

Programu priorytetowego 

6. Tabelaryczne zestawienia wszystkich wydatków i robót związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, na które zostało udzielone dofinansowanie, ze wskazaniem źródeł 

finansowania poszczególnych pozycji (rozliczenie częściowe dotacji) 

 


