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A3
List Intencyjny

Od:

Do:
Beneficjent

[EBOR via PIF]

1. My niżej podpisani, zamierzamy podpisać Umowę o Kredyt z Dotacją na sfinansowanie
Projektu [nazwa Projektu] (Projekt z zakresu Efektywności Energetycznej lub Projekt z
zakresu Termomodernizacji - wybrać właściwe) z [nazwa Pośredniczącej Instytucji
Finansującej] („Pośredniczącą Instytucją Finansową), jedną z polskich instytucji finansowych
biorących udział w Programie NF, realizowanym na terytorium Polski przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) wspólnie z Komisją Europejską („KE”) i we współpracy z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOSIGW”).
Niniejszym wnioskujemy do [nazwa Konsultanta Projektu] –„Konsultanta ds. Projektu” – o
realizację następujących usług:
a). konsultacje i/lub przygotowanie Oceny Energetycznej i [opcjonalnie] Audytu
Energetycznego.
b). doradztwa w przygotowaniu Wniosku o Dotację do Pośredniczącej Instytucji Finansującej
na podstawie odrębnego wniosku;
c). w momencie zakończenia realizacji Projektu, przeprowadzenie weryfikacji i wydania
stosownego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Projekt zakładanych
parametrów (Certyfikatu PWZP). Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez [nazwa
Konsultanta ds. Weryfikacji], niezależnego weryfikatora wyznaczonego przez EBOR
(wspólnie z Konsultantem ds. Projektu zwanymi dalej „Konsultantami”).
2. Niniejszym potwierdzamy, że EBOR w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek straty, koszty, uszkodzenia czy roszczenia, dotyczących nas lub strony trzeciej,
a które mogą powstać w wyniku pośrednictwa EBORu w wyborze, wyznaczeniu i nadzorze
pracy Konsultantów.
3. Niniejszym zgadzamy się zapewnić Konsultantom dostęp do naszych urządzeń, jak
również danych technicznych i finansowych, niezbędnych dla przeprowadzenia Oceny
Energetycznej i Audytu Energetycznego oraz przygotowania dokumentacji wymaganej dla
akceptacji wniosku o finansowanie i weryfikacji projektu (Certyfikat PWZP).
4. Niniejszym deklarujemy, że nie otrzymaliśmy, ani też nie ubiegamy się o żadne
finansowanie z funduszy europejskich dla realizacji wyżej wymienionego Projektu z zakresu
Efektywności Energetycznej lub Termomodernizacji
5. Przyjmujemy do wiadomości, że EBOR lub/i Komisja Europejska mają prawo do wizytacji
miejsca realizacji Projektu z zakresu Efektywności Energetycznej/Termomodernizacji w celu
sprawdzenia realizacji Programu NF. Niniejszym wyrażamy zgodę na udostępnianie miejsca

realizacji wyżej wymienionych projektów przedstawicielom EBOR i/lub Unii Europejskiej w
celu przeprowadzenia kontroli.
6. Niniejszym wyrażamy zgodę na publikację przez EBOR i Konsultantów informacji na temat
Projektu z zakresu Efektywności Energetycznej/Termomodernizacji, w tym wymienienia
naszej nazwy jako Beneficjenta. Celem wyżej wymienionej publikacji będzie promocja
zwiększania efektywności energetycznej oraz prezentacja rezultatów i osiągnięć Programu
NF.
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