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„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie
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Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru
oraz realizacji Projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości
powietrza w Gminie Ożarowice”.
2) Projekcie – rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela grantów
na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art.
35 i 36 ustawy wdrożeniowej.
3) Ustawie wdrożeniowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).
4) IOK – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany
będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Ożarowice w ramach Osi
Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła
energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020.
5) Grancie – rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe, w tym środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę
na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu
projektu grantowego.
6) Grantodawcy – rozumie się przez to Gminę Ożarowice udzielającą grantów na realizację zadań
służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców.
7) Grantobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem
lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej nieruchomości położonej na terenie Gminy
Ożarowice (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE), jednocześnie spełniającą warunki
określone w niniejszym Regulaminie (Rozdział 3 Regulaminu), której Gmina Ożarowice udziela
grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.
8) Mieszkańcu – rozumie się przez to potencjalnego Grantobiorcę, który składa dokumenty
zgłoszeniowe w ramach Projektu grantowego.
9) Mikroinstalacji OZE – rozumie się przez to instalację odnawialnego źródła energii o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kWp, przyłączonej do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub instalację odnawialnego
źródła energii o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
10) Inwestycji – rozumie się przez to zakup i montaż mikroinstalacji OZE.
11) Odnawialnych źródłach energii (OZE) – rozumie się przez to niekopalne źródła energii
obejmujące energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię otrzymywaną
z biomasy.
12) Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolno stojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku, położony na terenie Gminy Ożarowice.
13) Budynku niemieszkalnym – rozumie się przez to budynek gospodarczy, garaż wolnostojący,
altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym może
być wykonana Inwestycja w mikroinstalację OZE produkującą energię cieplną lub elektryczną
na potrzeby budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie.
14) Deklaracji udziału w Projekcie – rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli
przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi
informacje na temat preferowanej instalacji.
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15) Umowa o powierzeniu grantu – rozumie się przez to umowę pomiędzy Grantobiorcą
i Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte
grantem, kwotę grantu i wkładu własnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki
przekazania i rozliczenia grantu, kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
16) Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego
i/lub niemieszkalnego polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonego (w ramach
naboru dokumentów zgłoszeniowych) do Projektu mikroinstalacji OZE oraz w efekcie wykonania
opracowania sytuacyjno-technicznego oraz dokumentu – obliczenie projektowego obciążenia
cieplnego budynku w przypadku montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz z c.w.u.
17) c.w.u. – rozumie się przez to ciepłą wodę użytkową.
18) c.o. – rozumie się przez to centralne ogrzewanie.
19) Dokumenty zgłoszeniowe – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 11 ust.
3 Regulaminu.
20) Trwałość Projektu – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania
mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym,
co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat
od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Ożarowice, tj. od dnia wpływu ostatniej
transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem
komunikatu na stronie http://www.ozarowice.pl/ o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu
trwałości Projektu.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§

1.1. Celem Gminy Ożarowice (zwanej dalej Grantodawcą) jest złożenie do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie na realizację Projektu
grantowego w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja założonych we wniosku
o dofinansowanie celów, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 2.1. Niniejszy Regulamin określa procedury realizacji Projektu grantowego, w tym w szczególności:
- informacje o przeznaczeniu grantów,
- kryteria i termin wyboru Grantobiorców,
- tryb aplikowania o granty,
- informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej
dokumentacji od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,
- zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości,
- zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie
trwałości),
- zasady dotyczące informacji i promocji Projektu.
§ 3.1. Projekt grantowy, polega na udzielaniu grantów mieszkańcom Gminy Ożarowice na zakup
oraz montaż mikroinstalacji OZE.
2. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu
PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3. Projekt realizowany będzie przez Gminę Ożarowice wyłącznie w przypadku podpisania
umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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4. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2019-2020 pod warunkiem, o którym mowa
w pkt.3.
§ 4.1. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
2. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian w harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. O zmianach, o których mowa w punkcie 2 Grantobiorcy będą informowani poprzez publikację
zmian na stronie internetowej http://www.ozarowice.pl/.

Rozdział 2.
Informacje o przeznaczeniu grantów
§ 5.1. Granty udzielane będą na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych
lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Ożarowice w postaci:
1) instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii
elektrycznej,
2) instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej
na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
3) pompy powietrznej do c.o. oraz c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej
na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
4) pompy powietrznej do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby
podgrzewania c.w.u.,
5) kotła na biomasę przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie
oraz w umowie o powierzeniu grantu, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2
oraz nr 9 do niniejszego Regulaminu.
§ 6.1. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach
Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być
wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko
niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może
być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego
rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o OZE.
§ 7.1. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację inwestycji, o których mowa w § 5 ust. 1
nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.
2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez
Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia mikroinstalacji OZE (w tym m.in. koszty
urządzeń, niezbędnej armatury, konstrukcji wsporczych, materiałów montażowych)
o parametrach minimum, które zostaną określone w zapytaniu ofertowym skierowanym
do potencjalnych wykonawców i prac budowlanych związanych z jej montażem. Wydatki
kwalifikowane nie mogą przekroczyć wartości wynikających z § 7 ust. 5. Regulaminu.
3. Do kosztów niekwalifikowanych należą w szczególności:
1) koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego
odnawialnego źródła ciepła (w tym koszt opinii kominiarskiej przed realizacją inwestycji
w przypadku kotłów na biomasę) lub energii elektrycznej,
2) przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej;
3) w przypadku wymiany źródła ciepła: wkładu kominowego, instalacji nawiewnych
oraz wywiewnych w kotłowni,
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

4) koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki
blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych
elementów konstrukcyjnych dachu/budynku);
5) opracowanie projektu koncepcyjno-technicznego;
6) opracowanie i obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku – uproszczonego
audytu.
Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach grantu mają zastosowanie Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020; Wytyczne zawarte w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz
Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – formuła grantowa.
Maksymalne koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE mogą wynieść:
1) Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – przyjęto średnią kwotę przypadającą
na 1 kWp 5 500,00 zł brutto
2) Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 12 782,40 zł brutto
3) Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 36 683,36 zł brutto
4) Pompa powietrzna do c.w.u. – do 13 000,00 zł brutto
5) Kocioł na biomasę – do 14 904,00 zł brutto
Stawka podatku VAT (dot. paneli fotowoltaicznych) uzależniona jest od miejsca montażu
mikroinstalacji OZE, a mianowicie:
1) 8% w przypadku montażu na budynku o powierzchni do 300 m 2,
2) 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej 300
m2.Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.
Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że Grantobiorca nie będzie miał
prawnej możliwości jego odliczenia.
Zakres kosztów kwalifikowanych ustalony zostanie na podstawie wyników przeprowadzonych
weryfikacji technicznych obiektów z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 5 Regulaminu.
Wartość przekazanych środków Grantobiorcy w ramach grantu zależna będzie od kwoty
wnioskowanego grantu.

§ 8.1. Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:
1) Instalacja powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. oraz Instalacja kotła na biomasę może być
wykonana wyłącznie w budynkach, w których została przeprowadzona weryfikacja techniczna,
wskazująca czy stan danego budynku jest wystarczający do prawidłowego, pod względem
ekonomicznym i ekologicznym działania powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. czy kotła
na biomasę.
2) Zakwalifikowanie budynku zgłoszonego do montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz
z c.w.u. możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku. Ostateczna decyzja
o możliwości montażu oraz przyznanej mocy urządzenia zostanie podjęta w trakcie weryfikacji
technicznej. Obligatoryjnie zostanie opracowany i przedłożony do Urzędu Gminy Ożarowice
lub do biura Operatora, dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku
(uproszczony audyt), podpisany przez osobę uprawnioną.
3) Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie może
przekroczyć 5 kWp. Wielkość instalacji fotowoltaicznej dobrana zostanie na podstawie
przedstawionych na weryfikacji technicznej rachunków zużycia energii elektrycznej za ostatnie
2 lata.
4) W przypadku wyboru przez Grantobiorcę instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrznej c.o.
oraz c.w.u. następuje zwiększenie ograniczenia maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej
o 2 kWp.
5) Wymianie źródła ogrzewana na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie kotły i piece
opalane węglem lub olejem lub instalacja wykorzystująca energię elektryczną. Grantu
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nie udziela się na wymianę ogrzewania gazowego. Nie ma również możliwości pozostawienia
istniejącego źródła energii cieplnej (np. kotła węglowego) jako równoległego do montowanego
kotła na biomasę.
6) Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez
jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła).
7) Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających
się na mikroinstalację OZE.
8) Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz
podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu
okresu trwałości projektu.

Rozdział 3.
Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji
Grantobiorca jest osobą zameldowaną lub zamieszkałą na terenie Gminy Ożarowice
oraz
osobą
posiadającą
prawo
do
dysponowania
nieruchomością
(działką
wraz z zamieszkałym budynkiem, dla którego planowany jest montaż mikroinstalacji OZE
w ramach Projektu) położoną na terenie Gminy Ożarowice.
W celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania Grantobiorcy który, nie jest zameldowany
na terenie Gminy Ożarowice, należy przedstawić pierwszą stronę zeznania podatkowego
za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania
(kopia) wraz z:
 potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć,
albo
 urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia
zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu
e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo
 zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania –
kopia.
Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie
weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu.
Załączniki te są obowiązkowe dla wszystkich Grantobiorców, którzy nie są zameldowani.
2. Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec
Gminy Ożarowice z tytułu należności podatkowych oraz wywóz śmieci (na dzień składania
deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu).
Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania
nieruchomością zgłaszaną do projektu.
3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością oraz podpisywania dokumentów
zgłoszeniowych:
1) własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
2) współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe.
3) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem,
że obejmuje co najmniej 5 letni okres trwałości projektu (liczony od dnia zakończenia
realizacji Projektu przez Gminę Ożarowice, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy
dofinansowania dla Grantodawcy) – dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby
wskazane
w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania
nieruchomością.
4. W sytuacji, gdy Grantobiorcę w stosunkach z Grantodawcą będzie reprezentował pełnomocnik
(m. innymi złożenie czy wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych czy też podpisanie
w imieniu Grantobiorcy umowy o powierzenie grantu), to pełnomocnictwo to musi być
sporządzone

§ 9.1.
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w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj
czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. W złożonym pełnomocnictwie
własnoręczność podpisów musi zostać potwierdzona przez notariusza.
5. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której
przeprowadzona zostanie Inwestycja.
6. Grantobiorcą nie może być osoba wykluczona z możliwości otrzymania dofinansowania
na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
§ 10.1. Budynki mieszkalne i niemieszkalne, na których realizowana będzie Inwestycja muszą
spełniać wymogi określone w § 10 ust. 2 oraz 3.
2. Dach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, na którym będzie montowana instalacja,
nie może być pokryty eternitem (azbestem). Właściciele takiego budynku mogą brać udział
w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że do 31 grudnia 2021 r. wymienią go
na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wyrażą zgodę na wykonanie
Inwestycji przy fasadzie budynku lub na gruncie. Wymiana pokrycia dachowego musi być
wykonana zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.
Realizacja inwestycji nastąpi dopiero po wymianie pokrycia dachowego lub po wyrażeniu
przedmiotowej zgody.
3. Wykonanie Inwestycji możliwe jest na budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem
złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu, że budynek zostanie
zasiedlony do dnia 31 grudnia 2021 r. i w momencie składania Deklaracji udziału w Projekcie
budowa jest rozpoczęta.
Rozdział 4.
Kryteria i termin wyboru Grantobiorców
§ 11.1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności
i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których
mowa w § 12 Regulaminu.
2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Gminę Ożarowice.
3. Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.
Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:
1) Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk
z księgi wieczystej, akt własności, umowa).
4) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej lub oświadczenie
o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności
gospodarczej/rolniczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
5) Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy),
stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.
6) Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu
(jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.
4. Ogłoszenia dotyczące projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie
internetowej http://www.ozarowice.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Ożarowice mieszczącego się pod adresem: ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
na tablicy ogłoszeń.
5. Pierwszy nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony był w terminie od 11.12.2017r.
do 26.01.2018 r., w Urzędzie Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, tym
samym spełniał warunek, że nabór będzie trwał nie krócej niż 30 dni roboczych.
Kolejne terminy naborów będą podawane w ogłoszeniach na tablicach ogłoszeniowych,
na stronie Urzędu Gminy w Ożarowicach i Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie
Operatora Projektu i także będą trwać nie krócej niż 30 dni roboczych.
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6. Dla pierwszego naboru komplet dokumentów zgłoszeniowych, trwale spiętych, był składany
wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Ożarowice (pokój nr
11), w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informacje można było uzyskać w pokoju nr. 17
lub pod numerem telefonu 32 393 28 77. W kolejnych naborach komplet dokumentów
zgłoszeniowych, trwale spiętych należy składać w Biurze Operatora Projektu
tj. w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, w pokoju nr. 113. Konieczne informacje będą
podawane na spotkaniach z mieszkańcami Gminy Ożarowice a także na stronie Operatora
Projektu. Dodatkowe informacje będzie można także uzyskać w Biurze Operatora Projektu
lub pod numerami telefonów: 32 494 76 60 lub 32 494 76 61, u pracowników Biura
Operatora.
7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub poza
terminami określonym w § 11 ust. 5, nie będą rozpatrywane.
8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców lub unieważnić
nabory przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK i rozpocząć
nabór po podpisaniu umowy o dofinansowanie, jeśli będzie to wynikało z wytycznych
lub zaleceń IOK. W związku z koniecznością realizacji zaleceń wynikających z oceny
merytorycznej Projektu przeprowadzonej przez IOK na etapie jego aplikowania, w tym zaleceń
zastosowania nowych druków załączników do Regulaminu, dla już zadeklarowanych
uczestników Projektu (na etapie pierwszego naboru i przygotowywania dokumentacji
aplikacyjnej), a także ze względu na znaczący upływ czasu od momentu aplikowania przez
Grantodawcę o środki na realizacje projektu do jego wyboru do dofinansowania, Grantodawca
planuje przeprowadzić kolejne nabory, które będą miały charakter weryfikujący
dla już zadeklarowanych uczestników oraz uzupełniający dla mieszkańców po raz pierwszy
deklarujących chęć przystąpienia do Projektu np. w miejsce
osób, które nie są
już zainteresowane jego realizacją. Osoby, które w wyniku weryfikacji będą chciały
zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, powinny zgłosić swoją rezygnację z uczestnictwa
składając oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, stanowiące Załącznik 11
do Regulaminu.
9. W trakcie przygotowywania założeń do Projektu, Grantobiorcy mieli możliwość uczestniczenia
w spotkaniach informacyjnych na temat Projektu, które odbyły się w terminach: 25, 26, 27, 29
października 2017 r. W każdym z sołectw Gminy Ożarowice, odbędą się kolejne spotkania
informacyjne. Terminy spotkań będą podawane w ogłoszeniach na tablicach ogłoszeniowych
oraz stronie Urzędu Gminy w Ożarowicach, a także na stronie Operatora Projektu.
§ 12.1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej
i merytorycznej z uwzględnianiem wyników weryfikacji technicznej budynku.
2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Sposób
Lp.
Kryterium
Definicja
weryfikacji
1
Termin złożenia dokumentów Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie
0/1
zgłoszeniowych
określonym w Regulaminie.
2
Kwalifikowalność
Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez
0/1
Grantobiorcy
Mieszkańca spełniającego definicję
Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu.
3
Kwalifikowalność Inwestycji
Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą
0/1
oraz budynku
mikroinstalacji OZE określonych w Regulaminie
wraz ze wszystkimi ograniczeniami i limitami
określonymi w Regulaminie.
Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju
budynków określonych w Regulaminie.
4
Kompletność dokumentów
Grantobiorca złożył kompletne dokumenty,
0/1
zgłoszeniowych
zgodnie z listą dokumentów określoną w § 11
ust. 3.
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5

Forma wniesienia
dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty
podpisane przez upoważnioną osobę/osoby
w miejsce wskazane w Regulaminie.

0/1

3. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie przez Grantobiorcę
któregoś z kryteriów 1-3 w ramach kryteriów formalnych, skutkować będzie odrzuceniem
dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Grantobiorców przysługuje
jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej dokumentacji zgłoszeniowej
w odniesieniu do kryterium 4 i 5. Wezwanie nastąpi telefonicznie lub drogą mailową. Termin
uzupełnienia wynosi do 3 dni roboczych od tego wezwania.
4. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 11 ust. 3
pkt. 1) do 6) Regulaminu nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego
i/lub niemieszkalnego przez Podmiot/Osobę upoważnioną przez Gminę Ożarowice.
5. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w danej lokalizacji.
Wynikiem weryfikacji będzie opracowanie sytuacyjno-techniczne oraz dokument zawierający
obliczenia
projektowego
obciążenia
cieplnego
budynku
(uproszczony
audyt),
(tylko w przypadku Inwestycji dotyczącej pomp ciepła c.o. wraz z pompami c.w.u.
lub Inwestycji dotyczącej kotłów na biomasę ).
6. Mieszkańcy składający komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu deklarują pokrycie
kosztów przygotowania opracowania sytuacyjno-technicznego w wysokości 200,00 zł brutto,
w tym VAT 23%. Na kwotę tą składa się koszt przeprowadzenia wizji lokalnej i wstępnej
weryfikacji technicznej obiektu oraz koszt opracowania dokumentacji technicznej. Płatność
o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana na rzecz specjalistycznej firmy
zewnętrznej, upoważnionej i wybranej przez Gminę Ożarowice przed rozpoczęciem
weryfikacji technicznej obiektu. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie i tym samym
braku możliwości udzielania grantów przez Grantodawcę, mieszkańcy nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do Grantodawcy w związku z poniesionymi wydatkami
na etapie weryfikacji technicznej budynków. Osoby, które w wyniku naboru weryfikacyjnego
będą zmieniać rodzaj mikroinstalacji OZE, w razie braku możliwości wykorzystania
posiadanego dotychczas opracowania sytuacyjno-technicznego, będą musiały na swój koszt
zlecić wykonanie koniecznego opracowania w odpowiednim zakresie.
7. Po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji upubliczniona zostanie ostateczna lista
potencjalnych Grantobiorców. Na liście zostanie wskazany rodzaj wybranej mikroinstalacji
OZE, jej moc oraz wysokość wskaźników ekologicznych do osiągniecia przez Grantobiorcę,
o których mowa w § 21 Regulaminu.
8. W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowanych wynikających ze złożonych dokumentów
zgłoszeniowych będzie przekraczać dostępną dla Grantodawcy kwotę dofinansowania
wynoszącą, 22 761 031,39 PLN, lub ilość złożonych deklaracji na poszczególne typy instalacji
będzie większa od możliwej ilości instalacji do realizacji w ramach Projektu, tj. następujących
ilości:
-673 instalacji fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych);
-137 instalacji solarnej (kolektorów słonecznych);
-159 pomp powietrznych do c.o. wraz z c.w.u.;
-48 pomp powietrznej do c.w.u.;
-79 kotłów na biomasę;
to nastąpi dodatkowo ocena merytoryczna złożonych dokumentów zgłoszeniowych w oparciu
o poniższe kryteria:
Lp.
1

Kryterium
Ubóstwo
energetyczne

Definicja
Mieszkaniec otrzyma 5 pkt jeżeli jest członkiem gospodarstwa
domowego, spełniającego co najmniej jeden z poniższych warunków:
 gospodarstwa domowe, których członkowie w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających złożenie dokumentów zgłoszeniowych otrzymali
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2

Rodzaj i liczba
instalacji

pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup)
w rozumieniu ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz. 180) oraz przepisów o pomocy
społecznej,
 gospodarstwa
domowe
których
członkami
są
osoby
z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 882),
 gospodarstwa domowe których członkowie, w dniu złożenia wniosku
posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1952),
 gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne
i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1952), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).
Mieszkaniec otrzyma 5 pkt jeżeli w ramach Projektu jednocześnie dokona
wyboru instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrznej c.o. oraz c.w.u.

9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Mieszkańców decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
10. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej
oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.
11. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych
Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku
rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.
12. W przypadku zgonu mieszkańca, który zakwalifikował się na listę podstawą, który nastąpi
do momentu wybudowania mikroinstalacji OZE, jego prawa i obowiązki przejmuje
spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się jednoznacznie określić na miejsce
mieszkańca skierowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
13. Przed podpisaniem umowy z Grantobiorcą, Grantodawca zwraca się do IOK
o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów
wykluczonych, o braku wykluczenia Grantobiorcy z możliwości otrzymania dofinansowania
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych na podstawie art. 207 ust. 4
tejże ustawy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Tryb aplikowania o granty
§ 13.1. Procedura składania wniosków o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po podpisaniu
przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z IOK.
§ 14.1. Procedura aplikowania o Granty składa się z poniższych etapów:
1) Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu Grantu (wzór umowy stanowi
załącznik nr 9 do Regulaminu).
2) Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań
ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji OZE (formularz zapytania ofertowego
stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu). Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić
10

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

badanie rynku poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania
porównania
i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie
przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji
(potwierdzenie wysłania/potwierdzenie odbioru minimum 3 zapytań; pisemne oferty,
sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).
Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru
dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym).
Weryfikacja postępowania przeprowadzonego przez Grantobiorcę w celu wyboru wykonawcy,
pod kątem zgodności z założeniami Regulaminu i w konsekwencji zawarcie umowy
z wykonawcą przez Grantobiorcę.
Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy (wzór stanowi załącznik nr 7
do Regulaminu). Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć trzy oferty wraz z zapytaniami
ofertowymi razem z potwierdzeniem wysłania/potwierdzeniem odbioru a także umowę
z wykonawcą.
Grantodawca dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem
formalnym.
Grantobiorca realizuje inwestycję.
Grantobiorca zgłasza gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez
Inspektora nadzoru wskazanego przez Gminę Ożarowice.
Następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania
parametrów minimum określonych w załączniku do zapytania ofertowego.
Grantobiorca, po zakończonej inwestycji, odbiorze mikroinstalacji OZE oraz dokonaniu
płatności na rzecz Wykonawcy za dostawę i montaż mikroinstalacji OZE, składa Grantodawcy
wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 10 do Regulaminu.
Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o powierzenie
grantu niezwłocznie po weryfikacji wniosku o płatność oraz w miarę dostępności środków
przekazywanych w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej
pomiędzy Gminą Ożarowice a IOK.

Rozdział 6.
Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od
Grantobiorcy oraz jej weryfikacja
(z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 7 niniejszego dokumentu)
§ 15.1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę inwestycji, odbiorze mikroinstalacji OZE ze strony Urzędu
Gminy Ożarowice oraz opłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę instalacji OZE
Grantobiorca składa do Urzędu Gminy wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji
oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.
2. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć, celem rozliczenia umowy
o powierzenie grantu:
1) Dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych
urządzeń składających się na kompletna mikroinstalację OZE;
2) Dowód zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy);
3) Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Grantodawcę. Kosztorys nie jest
wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały
wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania
danego elementu rozliczeniowego);
4) Protokół poświadczający odbiór robót/usług; oraz montażu/podłączenia zakupionych
urządzeń a także potwierdzający efekt ekologiczny; ponadto dokumenty do weryfikacji
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3.

4.
5.

6.

Inwestycji przez Inspektora Nadzoru tj.: karty gwarancyjne, certyfikaty, protokół likwidacji
lub złomowania dla instalacji kotła na biomasę
5) Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami;
6) Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji
fotowoltaicznej;
7) Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:
- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich
cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów,
- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej lub oświadczenie
o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności
gospodarczej/rolniczej,
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
- oświadczenie Grantobiorcy o nie wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania,
- oświadczenie dotyczące trwałości inwestycji.
Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez
Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:
1) czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy a usługi
i prace budowlane zrealizowane,
2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,
3) czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki
wsparcia.
Weryfikacja formalna będzie trwała nie dłużej niż 5 dni roboczych.
Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.
Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez
Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od momentu pozytywnej
oceny formalnej dokumentów określonych w pkt. 2, pod warunkiem dostępności środków
pochodzących od IOK.
Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie
grantu.

Rozdział 7.
Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji
§ 16.1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane
wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów.
§ 17.1. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego
dotyczącego planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców,
w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.
2. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie
i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania/potwierdzenie odbioru
minimum 3 zapytań; pisemne oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące
przeprowadzonego rozeznania rynku).
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych
w zapytaniu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
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Rozdział 8.
Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów
§ 18.1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:
1) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania
do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu.
2) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku
poddania się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 10
Regulaminu.
3) Podpisanie przez Grantobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Rozdział 9.
Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami
projektu grantowego
§ 19.1. Zabezpieczenie grantów stanowią zapisy umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi
załącznik nr 9 do Regulaminu dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków
w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy.
2. Nie wywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie
środków niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie
natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.
3. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne
wezwanie Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek
bankowy.

Rozdział 10.
Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości
§ 20.1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów.
2. W umowie o powierzeniu grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się przez
Grantobiorcę
czynnościom
kontrolnym
wykonywanym
na
potrzeby
projektu
przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione.
3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy,
materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana
będzie inwestycja lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji,
związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.
4. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie będą podlegać kontroli w Projekcie.
5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
1) kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon;
2) minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE przed
złożeniem wniosku o płatność (odbiór mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru).
W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefoniczne
lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie
monitoringu bądź kontroli. Kontrola odbędzie się nie później niż 30 dni od powzięcia
informacji o wykonaniu inwestycji objętej grantem. Efektem wizyty będzie dokumentacja
fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu
czy zamontowane mikroinstalacje OZE spełniają wymogi określone w Regulaminie.
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3) kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu
(kontrola dokumentów nastąpi w Urzędzie Gminy Ożarowice), w tym zweryfikowanie
oryginałów co najmniej następujących dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie
zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/usług oraz montażu/podłączenia
zakupionych urządzeń a także potwierdzający efekt ekologiczny; ponadto dokumenty
do weryfikacji Inwestycji przez Inspektora Nadzoru tj.: karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokół likwidacji lub złomowania dla instalacji kotła na biomasę. Kontrola ma polegać
na sprawdzeniu prawidłowości realizacji inwestycji oraz prawidłowości przygotowania
dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu
złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę.
4) niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku domniemania wykorzystania grantu
niezgodnie z przeznaczeniem,
5) wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Gminy Ożarowice, takich jak IOK, czy inne
podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji projektu
(w tym trwałości projektu).
6. Z każdej wizyty monitorującej wskazanej w § 20.5.4 – 5 oraz innych czynności kontrolnych
wykonywanych w tym czasie, powstaną akta kontroli, na które składać się będą oryginały
lub kopie dokumentów podlegających kontroli.
7. Z każdej kontroli dokonanej w trakcie wizyty wskazanej w § 20.5.4 – 5 zostanie opracowany
w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej:
informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik.
8. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone
w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, w tym również
konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym.
§ 21.1. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie
grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.
2. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok)
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
- Stopień redukcji PM10
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE
3. Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji
Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.
4. Każdy potencjalny Grantobiorca (Mieszkaniec) zostanie poinformowany przed podpisaniem
umowy o powierzenie grantu jaki efekt ekologiczny musi osiągnąć na podstawie dokumentów
zgłoszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa we wcześniejszej części
Regulaminu.
5. Każdy rodzaj mikroinstalacji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii
cieplnej lub energii elektrycznej, za wyjątkiem kolektorów słonecznych dla których,
opomiarowanie nie jest konieczne do obliczenia osiągniętego efektu ekologicznego. W okresie
trwałości Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym stanie
licznika na wezwanie Grantodawcy, a w razie konieczności umożliwi przedstawicielowi
Grantodawcy dostęp do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się
możliwość zdalnego odczytu licznika. Szczegółową dyspozycję dotyczącą sposobu
podawania informacji, Grantobiorca otrzyma po odebraniu instalacji.
6. Utrudnienie odczytu liczników (np. poprzez nie wpuszczenie upoważnionego pracownika)
grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.
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Rozdział 11.
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie
§ 22. 1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji
na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Grantodawcę jak również IOK.
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ożarowice.
3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści przetwarzanych
danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział
w Projekcie.
Rozdział 12.
Informacja i promocja
§ 23. 1.Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji
projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 2020 oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie
http://www.rpo.slaskie.pl.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 24. 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu naboru i realizacji projektu
grantowego.

Rozdział 14.
Załączniki do Regulaminu
§ 25. 1. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik 1 – Harmonogram realizacji Projektu Grantowego
2. Załącznik 2 – Wzór Deklaracji udziału w Projekcie
3. Załącznik 3 – Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE
4. Załącznik 4 – Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej
lub niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności
gospodarczej/rolniczej
5. Załącznik 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy
6. Załącznik 6 – Wzór oświadczenia dotyczącego deklaracji wymiany poszycia dachu
wykonanego z eternitu
7. Załącznik 7 – Wzór wniosku o udzielenie Grantu
8. Załącznik 8 – Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych wykonawców przez
Grantobiorcę
9. Załącznik 9 – Wzór umowy o powierzenie grantu
10. Załącznik 10 - Wzór wniosku o płatność
11. Załącznik 11 – Oświadczenie dotyczące rezygnacji z udziału w Projekcie
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