
Załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki 
zabezpieczonej gwarancją portfelową w ramach EFG 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA POŻYCZKOBIORCY  

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI NA POTRZEBY 

GWARANCJI 

1. Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia, że na dzień zawarcia Umowy:
1) posiada status mikro/małego/średniego w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE

z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

2) główny przedmiot działalności Pożyczkobiorcy nie obejmuje żadnego z wykluczonych sektorów

Grupy EBI, tj.:

a. Produkcja lub działalność obejmująca formy wykorzystywania pracy przymusowej1/szkodliwą
pracę dzieci2.

b. Produkcja lub handel jakimkolwiek produktem, bądź działalność uznana za nielegalną zgodnie
z przepisami prawa docelowego lub międzynarodowymi konwencjami i umowami.

c. Jakakolwiek działalność związana z pornografią lub prostytucją.
d. Produkcja lub handel w zakresie zwierząt lub produktów zwierzęcych regulowana Konwencja

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES). 

e. Produkcja, stosowanie lub handel w zakresie niebezpiecznych materiałów takich jak materiały
radioaktywne (nie licząc izotopów medycznych i materiałów do diagnostyki i leczenia w ramach
służby zdrowia), niezwiązane włókna azbestu i produkty zawierające PCB3.

f. Handel transgraniczny odpadami i produktami odpadowymi, o ile jest zgodny z Konwencją
Bazylejską4 i podstawowymi krajowymi i unijnymi przepisami; aby uniknąć wszelkich wątpliwości,
stosowania odpadów jako paliwa w sieci ciepłowniczej nie wyłącza się.

g. Niezrównoważone metody rybołówstwa (tzn. rybołówstwo w środowisku morskim przy pomocy
sieci dryfujących przekraczających 2,5 km długości i rybołówstwo z wykorzystaniem ładunków
wybuchowych).

h. Produkcja lub handel w zakresie substancji farmaceutycznych, pestycydów/herbicydów,
substancji chemicznych, substancji zubożających warstwę ozonową5 i innych substancji
niebezpiecznych podlegających wycofaniu lub zakazom na arenie międzynarodowej.

i. Niszczenie siedlisk krytycznych6.
j. Produkcja i dystrybucja medialnych materiałów o charakterze rasistowskim,

antydemokratycznym lub neonazistowskim.
k. Tytoń, jeśli stanowi istotną część głównej finansowej działalności Pożyczkobiorcy7 lub istotną

część finansowania w ramach Umowy Pożyczki.
l. Zwierzęta żywe na potrzeby naukowe lub eksperymentalne, w tym hodowla tych zwierząt, chyba

że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony

1 Praca przymusowa oznacza prace lub usługi świadczone niedobrowolnie, wymuszone na osobie pod groźbą użycia siły lub 
nałożenia kary.  
2 Szkodliwa praca dzieci oznacza zatrudnianie dzieci, które jest ekonomicznie wyzyskujące lub które może być szkodliwe dla 
edukacji dziecka lub może w nią ingerować bądź może być szkodliwe dla zdrowia dziecka lub jego fizycznego, umysłowego, 
moralnego lub społecznego rozwoju. Dodatkowo każda praca wykonywana przez osobę, która nie ukończyła 15. roku życia, 
uznawana jest za szkodliwą, chyba że lokalne prawo nakazuje obowiązkowy udział w zajęciach szkolnych lub ustala wyższy 
minimalny wiek pozwalający na wykonywanie pracy; w takich wypadkach do określenia szkodliwej pracy dzieci stosowany będzie 
taki wyższy wiek.  
3 Polichlorowane bifenyle. 
4 Treść Konwencji Bazylejskiej jest dostępna tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex%3A21993A0216%2802%29.  
5 Substancje zubażające warstwę ozonową: Związki chemiczne, które reagują z ozonem stratosferyczny i niszczą go, powodując 
"dziury w warstwie ozonowej". Protokół montrealski wymienia substancje zubażające warstwę ozonową i terminy ich redukcji lub 
wycofania. 
6 Siedlisko krytyczne jest podzbiorem siedliska naturalnego i modyfikowanego, które wymaga szczególnej uwagi. Siedlisko 
krytyczne obejmuje obszary o wysokiej bioróżnorodności, która spełnia kryteria klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody („International Union for Conservation of Nature - IUCN”), w tym siedlisko wymagane do przeżycia gatunków 
zagrożonych wyginięciem lub krytycznie zagrożonych wyginięciem zgodnie z definicją zawartą w Czerwonej księdze gatunków 
zagrożonych IUCN lub określoną w przepisach krajowych; obszary szczególnie istotne dla gatunków endemicznych lub o 
ograniczonym zasięgu; miejsca krytyczne dla przeżycia gatunków migrujących; obszary wspierające światowo istotne skupienia 
lub liczby przedstawicieli gatunków stadnych; obszary o unikalnym zgromadzeniu gatunków, które są związane z kluczowymi 
procesami ewolucyjnymi lub pełnią kluczowe role w ekosystemie; obszary o bioróżnorodności mającej istotną wagę społeczną, 
gospodarczą lub kulturową dla lokalnych społeczności. Za Siedliska krytyczne uznaje się las pierwotny lub lasy o dużej wartości 
przyrodniczej. W rozumieniu niniejszej Umowy wymagania środowiskowe i społeczne dołączone do niej dołączone dają rozsądne 
i zadowalające zapewnienie uniknięcia niszczenia siedlisk krytycznych.  
7 Punktem odniesienia dla cechy istotnej jest 5-10% wartości bilansowej, sfinansowanego wolumenu lub przychodów ze 
sprzedaży ze strony organizatora.



Załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki 
zabezpieczonej gwarancją portfelową w ramach EFG 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych zmienioną przez Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1010. 

m. Amunicja i broń, sprzęt wojskowy/policyjny, zakłady poprawcze lub infrastruktura w tym zakresie,
więzienia8.

n. Hazard, kasyna i równoważne przedsiębiorstwa lub hotele świadczące takie usługi.
o. Koncesje przemysłowe dotyczące naturalnego lasu tropikalnego i jego wyręb; przekształcanie

lasu naturalnego w plantację.
p. Zakup sprzętu do wyrębu do stosowania w naturalnych lasach tropikalnych lub lasach o wysokiej

wartości przyrodniczej we wszystkich regionach; również działania prowadzące do karczowania
lub degradacji naturalnych lasów tropikalnych lub lasów o wysokiej wartości przyrodniczej.

q. Nowe plantacje oleju palmowego.
r. Jakakolwiek działalność posiadająca wymiar polityczny czy religijny.
s. Produkcja energii z paliw kopalnych i działalność pokrewna:

(i) Wydobycie, przetwarzanie, transport i składowanie węgla; 
(ii) Poszukiwanie i produkcja ropy naftowej, rafinacja, transport, dystrybucja 

i magazynowanie; 
(iii) Poszukiwanie i produkcja gazu ziemnego, skraplanie, regazyfikacja, transport, 

dystrybucja i magazynowanie; lub 
(iv) wytwarzanie energii elektrycznej z przekroczeniem normy emisji (tj. 250 gramów 

CO2e na kWh energii elektrycznej), mające zastosowanie do elektrowni 
i elektrociepłowni opalanych paliwami kopalnymi, elektrowni geotermalnych 
i elektrowni wodnych z dużymi zbiornikami wodnymi. 

t. Przemysły energochłonne i/lub o wysokiej emisji CO2 (w rozumieniu nomenklatury NACE, tj.
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej):

(i) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; 
(ii) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; 
(iii) Produkcja nawozów i związków azotowych; 
(iv) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; 
(v) Produkcja cementu; 
(vi) Produkcja podstawowych gatunków żelaza i stali oraz stopów żelaza; 
(vii) Produkcja rur, przewodów rurowych, profili drążonych i podobnych kształtek ze 

stali; 
(viii) Wytwarzanie innych produktów wstępnej obróbki stali; 
(ix) Ciągnienie prętów na zimno; 
(x) Walcowanie na zimno wąskich taśm; 
(xi) Formowanie lub składanie na zimno; 
(xii) Ciągnienie drutu na zimno; 
(xiii) Produkcja metali szlachetnych; 
(xiv) Produkcja aluminium; 
(xv) Produkcja samolotów na paliwo konwencjonalne i podobnych maszyn; 
(xvi) Pasażerski transport lotniczy zasilany paliwem konwencjonalnym; 
(xvii) Lotniczy transport towarowy zasilany paliwem konwencjonalnym; lub 
(xviii) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy zasilany paliwem 

konwencjonalnym.  
3) posiada siedzibę i prowadzi działalność na terytorium Polski, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej

uczestniczącym w Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym,
4) nie został zawiązany i nie posiada siedziby w jurysdykcji:

(a) wymienionej w Załączniku I do Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu 
jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych9;  

(b) ujętej w liście Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) /G20 jurysdykcji, które 
nie wdrożyły w sposób zadowalający norm transparentności podatkowej;  

(c) wymienionych w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 
lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez 
wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki10;  

(d) ocenionej jako „częściowo zgodna”, lub „niezgodna” przez OECD i jej Światowe Forum 
Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych w zakresie międzynarodowych 
norm wymiany informacji na żądanie;  

(e) ujętej w oświadczeniu Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action 
Task Force) „Jurysdykcje wysokiego ryzyka posiadające strategiczne braki w swoich systemach 

8 Działania takie są w pełny wyjęte spod wsparcia EBI we wszystkich krajach poza państwami członkowskimi UE. W UE działania 
wyłączone dotyczące obrony narodowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa ograniczają się do produkcji (lub budowy), 
dystrybucji (przetwarzania) i handlu bronią, amunicją, ładunkami wybuchowymi, sprzętem lub infrastrukturą zaprojektowaną do 
użytku wojskowego, jak również sprzętu lub infrastruktury prowadzących do ograniczania osobistych praw i wolności ludzi (tzn. 
więzień, aresztów śledczych w każdej formie) lub naruszenia praw człowieka.  
9 Aktualne informacje na temat wykazu znajdują się na stronie Rady UE: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-list-of-
non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/.  
10 Treść rozporządzenia dostępna tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1675.  
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przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji”11; 
lub  

(f) ujętej w oświadczeniu Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action 
Task Force) „Jurysdykcje podlegające wzmożonemu monitoringowi”12, 

oraz nie istnieje żadne wskazanie, iż realizacja Umowy nie wspiera działań przyczyniających się do: 
(i) działalności przestępczej, takiej jak pranie brudnych pieniędzy, finansowanie 

terroryzmu, przestępstwa podatkowe (tzn. oszustwa podatkowe i unikanie 
podatków) oraz  

(ii) w pełni sztucznych optymalizacyjnych układów podatkowych zmierzających do 
unikania płacenia podatków. 

5) nie znajduje się, według swojej najlepszej wiedzy, w sytuacji wykluczającej, tj.:
i. nie znajduje się w stanie upadłości, niewypłacalności lub jego działalność nie jest zamykana, jego

sprawami nie zarządza likwidator lub sąd, w tym kontekście nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie została zawieszona lub z wierzycielami nie zawarto
porozumienia o wstrzymaniu działalności (lub równorzędne), które to porozumienie nie zostało
zatwierdzone przez właściwy sąd, jeśli wymagają tego przepisy prawa, bądź nie znajduje się on
w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach
prawa i regulacjach;

ii. w okresie ostatnich pięciu (5) lat nie wydano wobec Pożyczkobiorcy prawomocnego wyroku lub
prawomocnej decyzji administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązków Pożyczkobiorcy
dotyczących zapłaty podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a takie zobowiązania nie zostały niespłacone, chyba że
Pożyczkobiorca zawarł wiążący układ w sprawie ich spłaty;

iii. w okresie ostatnich pięciu (5) lat Pożyczkobiorca, lub osoby posiadające upoważnienie do
reprezentacji, podejmowania decyzji lub sprawowania kontroli nad Pożyczkobiorcą, nie zostały
skazane prawomocnym wyrokiem lub prawomocną decyzją administracyjną za rażące
wykroczenie o charakterze zawodowym, w wyniku celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
co wpływa na jego lub ich zdolność do wdrożenia Gwarancji i nie wynika z jednej z następujących
przyczyn:

a) złożenie, w wyniku oszustwa lub niedbalstwa, oświadczenia zawierającego nieprawdziwe
informacje konieczne do weryfikacji braku podstaw dla wykluczenia lub spełnienia
kryteriów wyboru lub realizacji kontraktu lub umowy;

b) zmowa z innymi osobami celem zaburzenia warunków konkurencyjnych;
c) próba wywarcia nieodpowiedniego wpływu na proces decyzyjny zamawiającego w danym

„postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia", jak zdefiniowano w art. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego
Unii;

d) próba uzyskania informacji poufnych, które mogą powodować uzyskanie niewłaściwej
przewagi w danym „postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia", jak zdefiniowano w
art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii.

iv. w okresie 5 (pięciu) lat przed dniem zawarcia Umowy Pożyczkobiorca lub osoby posiadające
upoważnienie do reprezentacji, podejmowania decyzji lub sprawowania kontroli nad
Pożyczkobiorcą nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za:

a) nadużycie finansowe;
b) korupcję;
c) udział w organizacji przestępczej;
d) pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu;
e) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną,

bądź nakłanianie, pomocnictwo lub próby popełnienia takich przestępstw;
f) wykorzystywanie pracy dzieci i inne formy handlu ludźmi;

v. nie został wpisany na opublikowany wykaz wykluczonych operatorów gospodarczych lub nie
nałożono na niego kary finansowej, każdorazowo wprowadzonej do bazy danych systemu
wczesnego wykrywania i wykluczania (baza danych EDES dostępna na oficjalnej stronie UE13)
utworzonej i prowadzonej przez Komisję Europejską.

11 Lista jurysdykcji wysokiego ryzyka znajduje się na stronie internetowej Financial Action Task Force: https://www.fatf-
gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html  
12 Aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej FATF: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-
monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html.  
13 Baza danych EDES dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-
lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database_en.  
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6) po stronie Pożyczkobiorcy nie doszło do zwłoki (powyżej 20 dni) ani braku płatności w odniesieniu do
jakiejkolwiek transakcji (w przypadku refinansowania, wliczając transakcję refinansową) z Pożyczkodawcą
lub inną instytucją finansową zgodnie z weryfikacjami przeprowadzonymi zgodnie z wewnętrznymi
wytycznymi Pożyczkodawcy,

7) nie korzystał z pomocy publicznej rozumianej zgodnie z treścią Sekcji 3.5 do 3.12 komunikatu Komisji
Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01 z późniejszymi zmianami),

8) nie otrzymał dla tego samego przedsięwzięcia, na potrzeby którego zaciąga Pożyczkę, innej pomocy
publicznej na podstawie:

a. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352,
24.12.2013, str. 1),

b. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz.U. UE L 352, 24.12.2013, str. 9),

c. rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. UE L 190, 28.06.2014, str. 45),

d. rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U.
UE L 114 z dnia 26.04.2012. str. 8),

e. rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.
UE L 193 z dnia 1.7.2014, str. 1), z późniejszymi zmianami i zastąpieniami.

f. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre
kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji,
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz.U. UE L 369 z dnia 24 grudnia 2014 r., str. 37), z późniejszymi zmianami i zastąpieniami,

g. innych wytycznych i regulacji dotyczących pomocy publicznej jednakże z wyłączeniem pomocy
otrzymanej na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01
z późniejszymi zmianami) czy ram EFG poprzez analogię do Sekcji 3.1 TR lub ram EFG poprzez
analogię do Sekcji 3.2 TR), bądź innych form finansowania unijnego dla tej samej inwestycji;

2. Pożyczkobiorca potwierdza, że w ramach Umowy korzysta z pomocy publicznej na warunkach określonych w
decyzji Komisji C (2020) 9237 z dnia 14 grudnia 2020 zatwierdzającej notyfikacje EFG Uczestniczących Państw
Członkowskich w ramach ram specjalnych zgodnych z Art. 107(e) TFUE dotyczących Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID19 bazujących na warunkach określonych w Sekcji 3.1 Tymczasowych
Ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19,
określonych w Komunikacie Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19” z dnia 19 marca 2020 r., C(2020)1863 (Dz.U. UE C 91 I/1,
20.03.2020, str. 1 z późn. zm.).

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że dotychczas nie otrzymał/otrzymał pomoc w ramach EFG podlegającego
ramom EFG poprzez analogię do Sekcji 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01 z
późn. zm.):
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Załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki 
zabezpieczonej gwarancją portfelową w ramach EFG 

4. Pożyczkobiorca zapewnia, że w trakcie obowiązywania Umowy:
1) nie będzie prowadził żadnych Nielegalnych Działań zdefiniowanych w § 1 ust. 10 Umowy,
2) nie pozostaje Osobą Objętą Sankcjami w rozumieniu § 1 ust. 14 Umowy i nie narusza Środków

Ograniczających w rozumieniu § 1 ust. 17 Umowy,
3) celem Pożyczki nie jest i nie będzie finansowanie przedsięwzięć z udziałem Osoby Objętej

Sankcjami,
4) celem Pożyczki nie jest i nie będzie finansowanie projektów dotyczących odsalania wody.
5) w przypadku, gdy celem Pożyczki jest sfinansowanie nabycia pojazdów na cele transportowe,

Pożyczka nie zostanie przeznaczona na zakup pojazdów, o których mowa w § 10 ust. 11 Umowy,
6) w przypadku, gdy celem Pożyczki jest sfinansowanie budowy nowych budynków i/lub gruntowna

renowacja istniejących budynków (rozumiana jako przedsięwzięcie przekraczające 25%
powierzchni lub 25% wartości odnawianego budynku z wyłączeniem gruntu), każda budowa
nowego budynku i/lub gruntowna renowacja istniejących budynków finansowania ze środków
Pożyczki musi spełniać krajowe standardy energetyczne zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej,

7) w przypadku, gdy celem Pożyczki jest sfinansowanie systemu ogrzewania i/lub schładzania
budynków (z uwzględnieniem wytwarzania chłodu/ciepła w kogeneracji (CCHP, CHP)), ze
środków Pożyczki mogą być finansowane:

i. inwestycje obejmujące wytwarzanie ciepła przy użyciu paliw odnawialnych lub
„kwalifikowalnej kogeneracji”, gdzie „kwalifikowalna kogeneracja” jest rozumiana jako:

1. bazująca w 100% na energii odnawialnej lub cieple odpadowym lub na
kombinacji tych źródeł lub

2. w przypadku bazowania w mniej niż 100% na energii odnawialnej, gdy
pozostała część bazuje na spalaniu gazu ziemnego (żadne inne paliwo kopalne
nie jest dopuszczalne): ogólne sprawność powinna przekraczać 85%, gdzie
sprawność jest obliczana następująco: (Ciepło + produkcja Energii
elektrycznej) dzielona przez zużycie gazu ziemnego;

ii. inwestycje obejmujące małej i średniej wielkości kotły na gaz ziemny o mocy do 20 MWth
spełniające minimalne kryteria efektywności energetycznej rozumiane jako kotły o
wskaźniku A w UE (stosowany do <400kWth) lub kotły o efektywności >90%,

iii. inwestycje obejmujące rehabilitację lub rozbudowę istniejących komunalnych sieci
ciepłowniczych, jeżeli w skali roku nie nastąpi wzrost emisji CO2 w wyniku spalania węgla,
torfu, ropy naftowej, gazu lub odpadów nieorganicznych;

iv. inwestycje obejmujące nowe komunalne sieci ciepłownicze sieci ciepłownicze lub znaczną
rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych, jeżeli sieć wykorzystuje co najmniej 50%
energii odnawialnej energii lub 50% ciepła odpadowego lub 75% ciepła wytworzonego w
kogeneracji, lub 50% z połączenia takiej energii i ciepła,

8) w przypadku gdy celem Pożyczki jest sfinansowanie inwestycji w produkcję energii elektrycznej
i/lub ciepła z wykorzystaniem biomasy, muszą być spełnione następujące warunki
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy:

i. surowiec pochodzi z niezanieczyszczonej biomasy lub odpadów biogenicznych na terenie
UE, lub posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju, jeżeli pochodzi spoza UE, i nie może
składać się z roślin spożywczych i paszowych,

ii. surowce leśne certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami zrównoważonej
certyfikacji lasów,

iii. Pożyczkobiorca nie stosuje produktów z oleju palmowego ani surowców z lasów
tropikalnych i/lub terenów chronionych

Podpis Pożyczkobiorcy: 

_________________________________________ 

Data: 

_________________________________________ 
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