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 PLAN WDRAŻANIA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  

1. Tytuł programu:  

E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu:  

 
1) liczba przeszkolonych osób1. 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umowy w roku 2019 wyniesie 
co najmniej 200.   
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umowy w roku 2020 wyniesie 
co najmniej 200.   
 

2) liczba wykonanych dokumentacji2. 

 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umowy w roku 2019 wyniesie 
co najmniej 60.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 audytorów energetycznych przy pomocy polskich ekspertów 
2 audytów energetycznych przy pomocy polskich ekspertów 

400 

Forma dofinasowania: 

I.*   200 200 400 

II.** 200 200 400 

*) - wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia umów 

**) - wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego 

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych  
umów dla finansowania dotacyjnego określona w programie priorytetowym wynosi: 

Nazwa / jedn. miary 

dotacja 

                                             Rok 
 
Wartości wskaźnika 

 

Liczba przeszkolonych osób (os.) 

2019 2020 Razem 

Planowane do podpisania 

Osiągnięte 

Finansowanie przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć realizowanych bez udziału  
środków europejskich 
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3. Budżet: 

a) zestawienie tabelaryczne sporządzone zostało dla bezzwrotnej formy dofinansowania, 
b) w tabeli budżetu określono wypłaty wg. harmonogramu finansowo-rzeczowego, 
c) dopuszcza się wypłatę w formie zaliczki, stanowiącej część dotacji wg. zasad określonych w umowie 

o dofinansowanie przedsięwzięcia pomiędzy NFOŚiGW a Wnioskodawcą, przy czym uruchomienie 
kolejnej zaliczki uwarunkowane jest rozliczeniem w całości poprzedniej zaliczki, 

d) limitem jest łączna kwota wypłat określona w tabeli budżetu. 

3.1. Zestawienia tabelaryczne 

Lp. Forma 
dofinansowania/ 

Źródła 
finansowania 

Planowane wypłaty w 
2019 r. 

Planowane wypłaty w 
2020 r. 

A. Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć realizowanych bez 
udziału środków europejskich 

A.I Dotacja 

A.I.1 Plan wypłat dla 
programu, z 
tego: 

1 260 tys. zł 680 tys. zł 

1 fundusz 
podstawowy 

1 260 tys. zł 680 tys. zł 

 

60 

Forma dofinasowania: 

I.*    60 60 

II.** 60 60 

*) - wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia umów 

**) - wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego 

Finansowanie przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć realizowanych bez udziału  
środków europejskich 

Planowane do podpisania 

Osiągnięte 

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych  
umów dla finansowania dotacyjnego określona w programie priorytetowym wynosi: 

Nazwa / jedn. miary Liczba wykonanych dokumentacji (szt.) 

dotacja 
                                                              
Rok 
 

 2019 2020 Razem 


