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S"ownik poj#$ 

 

Ilekro$ w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) Regulaminie � rozumie si' przez to niniejszy Regulamin, okre#laj"cy zasady naboru  

oraz realizacji Projektu grantowego �Odnawialne %ród&a energii szans" na popraw' jako#ci 
powietrza w Gminie O)arowice�. 

2) Projekcie � rozumie si' przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela grantów  
na realizacj' zada( s&u)"cych osi"gni'ciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 

35 i 36 ustawy wdro)eniowej. 
3) Ustawie wdro%eniowej � rozumie si' przez to ustaw' z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójno#ci finansowanych w perspektywie finansowej 
2014 � 2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó%n. zm.*.   

4) IOK � Instytucja Organizuj"ca Konkurs +Zarz"d Województwa !l"skiego*, do której sk&adany 
b'dzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gmin' O)arowice w ramach Osi 

Priorytetowej IV. Efektywno#$ energetyczna, odnawialne %ród&a energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Dzia&anie 4.1 Odnawialne %ród&a energii, Poddzia&anie 4.1.3 Odnawialne %ród&a 
energii � konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa !l"skiego na lata 2014-

2020. 

5) Grancie  � rozumie si' przez to bezzwrotne #rodki finansowe, w tym #rodki pochodz"ce  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa !l"skiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawc' 
na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizacj' zada( s&u)"cych osi"gni'ciu celu 
projektu grantowego. 

6) Grantodawcy � rozumie si' przez to Gmin' O)arowice udzielaj"c" grantów na realizacj' zada( 
s&u)"cych osi"gni'ciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców. 

7) Grantobiorcy � rozumie si' przez to osob' fizyczn" b'd"c" w&a#cicielem lub wspó&w&a#cicielem 
lub u)ytkownikiem na podstawie innej formy prawnej nieruchomo#ci po&o)onej na terenie Gminy 

O)arowice +na której wykonana ma by$ mikroinstalacja OZE*, jednocze#nie spe&niaj"c" warunki 

okre#lone w niniejszym Regulaminie (Rozdzia& 3 Regulaminu), której Gmina O)arowice udziela 

grantu zgodnie z podpisan" umow" o powierzenie grantu.  
8) Mieszka&cu � rozumie si' przez to potencjalnego Grantobiorc', który sk&ada dokumenty 

zg&oszeniowe w ramach Projektu grantowego. 
9) Mikroinstalacji OZE � rozumie si' przez to instalacj' odnawialnego %ród&a energii o &"cznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi'kszej ni) 40 kWp, przy&"czonej do sieci 
elektroenergetycznej o napi'ciu znamionowym ni)szym ni) 110 kV lub instalacj' odnawialnego 
%ród&a energii o mocy osi"galnej cieplnej w skojarzeniu nie wi'kszej ni) 120 kW. 

10) Inwestycji � rozumie si' przez to zakup i monta) mikroinstalacji OZE. 

11) Odnawialnych 'ród"ach energii (OZE) � rozumie si' przez to niekopalne %ród&a energii 
obejmuj"ce energi' promieniowania s&onecznego, energi' aerotermaln", energi' otrzymywan"  
z biomasy. 

12) Budynku mieszkalnym � rozumie si' przez to budynek wolno stoj"cy albo budynek  
w zabudowie bli%niaczej, szeregowej lub grupowej, s&u)"cy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi"cy konstrukcyjnie samodzieln" ca&o#$, w którym dopuszcza  
si' wydzielenie nie wi'cej ni) dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego  
i lokalu u)ytkowego o powierzchni ca&kowitej nieprzekraczaj"cej 30- powierzchni ca&kowitej 
budynku, po&o)ony na terenie Gminy O)arowice.  

13) Budynku niemieszkalnym � rozumie si' przez to budynek gospodarczy, gara) wolnostoj"cy, 
altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszka(ca, na którym mo)e 
by$ wykonana Inwestycja w mikroinstalacj' OZE produkuj"c" energi' ciepln" lub elektryczn"  
na potrzeby budynku mieszkalnego zg&oszonego do udzia&u w Projekcie. 

14) Deklaracji udzia"u w Projekcie � rozumie si' przez to o#wiadczenie Mieszka(ca o woli 
przyst"pienia do udzia&u w Projekcie sporz"dzone w formie pisemnej, zawieraj"ce mi'dzy innymi 
informacje na temat preferowanej instalacji. 
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15) Umowa o powierzeniu grantu � rozumie si' przez to umow' pomi'dzy Grantobiorc"  

i Grantodawc" okre#laj"c" w szczególno#ci przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy obj'te 
grantem, kwot' grantu i wk&adu w&asnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki 
przekazania i rozliczenia grantu, kwestie zwi"zane z przetwarzaniem danych osobowych.  

16) Weryfikacji technicznej - rozumie si' przez to wizj' lokaln" budynku mieszkalnego  
i/lub niemieszkalnego polegaj"c" na sprawdzeniu mo)liwo#ci monta)u zg&oszonego +w ramach 
naboru dokumentów zg&oszeniowych* do Projektu mikroinstalacji OZE oraz w efekcie wykonania 

opracowania sytuacyjno-technicznego oraz dokumentu � obliczenie projektowego obci")enia 
cieplnego budynku w przypadku monta)u kot&a na biomas' lub pompy do c.o. wraz z c.w.u.  

17) c.w.u. � rozumie si' przez to ciep&" wod' u)ytkow". 
18) c.o. � rozumie si' przez to centralne ogrzewanie. 

19) Dokumenty zg"oszeniowe � rozumie  si' przez to komplet dokumentów okre#lonych w § 11 ust. 

3 Regulaminu.  

20) Trwa"o*$ Projektu � czas, w którym Grantobiorca zobowi"zany jest do utrzymywania 
mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym,  

co oznacza brak mo)liwo#ci zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat  

od dnia zako(czenia realizacji Projektu przez Gmin' O)arowice, tj. od dnia wp&ywu ostatniej 
transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za po#rednictwem 
komunikatu na stronie http://www.ozarowice.pl/ o dacie rozpocz'cia i zako(czenia okresu 

trwa&o#ci Projektu. 
 

 

Rozdzia" 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Celem Gminy O)arowice (zwanej dalej Grantodawc"* jest z&o)enie do Urz'du 
Marsza&kowskiego Województwa !l"skiego wniosku o dofinansowanie na realizacj' Projektu 

grantowego w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywno#$ energetyczna, odnawialne %ród&a 
energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzia&anie 4.1 Odnawialne %ród&a energii, Poddzia&anie 
4.1.3 Odnawialne %ród&a energii � konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa !l"skiego na lata 2014-2020 oraz realizacja za&o)onych we wniosku  
o dofinansowanie celów, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

§ 2.1. Niniejszy Regulamin okre#la procedury realizacji Projektu grantowego, w tym w szczególno#ci: 
- informacje o przeznaczeniu grantów,  
- kryteria i termin wyboru Grantobiorców,  
- tryb aplikowania o granty,  

- informacje o trybie rozliczania i wyp&acania grantów, w tym zakres wymaganej 

dokumentacji od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,  
- zasady dotycz"ce odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie  

z celami projektu grantowego, naruszenia trwa&o#ci,  
- zasady dotycz"ce systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców +w tym w okresie 

trwa&o#ci*,  
- zasady dotycz"ce informacji i promocji Projektu. 

 

§ 3.1. Projekt grantowy, polega na udzielaniu grantów mieszka(com Gminy O)arowice na zakup  

oraz monta) mikroinstalacji OZE. 

2. Celem Projektu jest poprawa jako#ci powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz py&u 
PM10 poprzez zwi'kszenie poziomu produkcji energii ze %róde& odnawialnych.  

3. Projekt realizowany b'dzie przez Gmin' O)arowice wy&"cznie w przypadku podpisania 
umowy o dofinansowanie Projektu ze #rodków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa !l"skiego 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 b'dzie realizowany zgodnie z harmonogramem stanowi"cym za&"cznik nr 1  
do niniejszego Regulaminu. 

2. Grantodawca dopuszcza mo)liwo#$ dokonania zmian w harmonogramie stanowi"cym 
za&"cznik nr 1 do Regulaminu. 

3. O zmianach, o których mowa w punkcie 2 Grantobiorcy b'd" informowani poprzez publikacj' 
zmian na stronie internetowej http://www.ozarowice.pl/. 

 

 

Rozdzia" 2. 

Informacje o przeznaczeniu grantów  

 

§ 5.1. Granty udzielane b'd" na zakup i monta) mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych  

lub niemieszkalnych znajduj"cych si' na terenie Gminy O)arowice w postaci: 

1) instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii 

elektrycznej, 

2) instalacji solarnej +kolektory s&oneczne* 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 ciep&ej wody u)ytkowej, 
4) pompy powietrznej do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby 

podgrzewania c.w.u., 

5) kot&a na biomas' przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego 

ogrzewania oraz ciep&ej wody u)ytkowej. 
2. Granty mog" by$ przeznaczone wy&"cznie na cele okre#lone w deklaracji udzia&u w Projekcie 

oraz w umowie o powierzeniu grantu, których wzory stanowi" odpowiednio za&"czniki nr 2 

oraz nr 9 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 6.1. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach 

Projektu musi by$ zu)ywana na w&asne potrzeby gospodarstw domowych i nie mo)e by$ 
wykorzystywana do prowadzenia dzia&alno#ci rolniczej oraz dzia&alno#ci gospodarczej. Tylko 

niewykorzystana cz'#$ energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej mo)e 
by$ wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego 
rozliczenia zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami okre#lonymi w Ustawie o OZE.  

 

§ 7.1. Wysoko#$ grantu dla Grantobiorcy na realizacj' inwestycji, o których mowa w § 5 ust. 1  
nie mo)e przekroczy$ 95- kosztów kwalifikowanych Inwestycji.  

2. Wydatki kwalifikowalne, niezb'dne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez 

Grantobiorców to wydatki dotycz"ce nabycia mikroinstalacji OZE (w tym m.in. koszty 

urz"dze(, niezb'dnej armatury, konstrukcji wsporczych, materia&ów monta)owych*  
o parametrach minimum, które zostan" okre#lone w zapytaniu ofertowym skierowanym  

do potencjalnych wykonawców i prac budowlanych zwi"zanych z jej monta)em. Wydatki 

kwalifikowane nie mog" przekroczy$ warto#ci wynikaj"cych z § 7 ust. 5. Regulaminu. 

3. Do kosztów niekwalifikowanych nale)" w szczególno#ci: 
1) koszty prac zwi"zanych z adaptacj" pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego 

odnawialnego %ród&a ciep&a +w tym koszt opinii kominiarskiej przed realizacj" inwestycji  
w przypadku kot&ów na biomas'* lub energii elektrycznej,  

2) przeróbki wewn'trznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej;  

3) w przypadku wymiany %ród&a ciep&a: wk&adu kominowego, instalacji nawiewnych  
oraz wywiewnych w kot&owni, 
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4) koszty robót towarzysz"cych +np.: wymiana cz'#ci 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 obci")enia cieplnego budynku � uproszczonego 

audytu. 

4. Do oceny kwalifikowalno#ci wydatków w ramach grantu maj" zastosowanie Wytyczne  

w zakresie kwalifikowalno#ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo&ecznego oraz Funduszu Spójno#ci na lata 2014-

2020; 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 !l"skiego  
na lata 2014-2020 � formu&a grantowa. 

5. Maksymalne koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE mog" wynie#$: 
1) Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) � przyj'to #redni" kwot' przypadaj"c" 

na 1 kWp 5 500,00 z& brutto 

2) Instalacja solarna +kolektory s&oneczne* � do 12 782,40 z& brutto  

3) Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. � do 36 683,36 z& brutto 

4) Pompa powietrzna do c.w.u. � do 13 000,00 z& brutto 

5) Kocio& na biomas' � do 14 904,00 z& brutto 

6. Stawka podatku VAT (dot. paneli fotowoltaicznych) uzale)niona jest od miejsca monta)u 
mikroinstalacji OZE, a mianowicie:  

1) 8% w przypadku monta)u na budynku o powierzchni do 300 m2, 

2) 23% w przypadku monta)u na budynku mieszkalnym o powierzchni powy)ej 300 

m2.Grantodawca nie okre#la minimalnej warto#ci kwoty wnioskowanego grantu. 

7. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, )e Grantobiorca nie b'dzie mia& 
prawnej mo)liwo#ci jego odliczenia. 

8. Zakres kosztów kwalifikowanych ustalony zostanie na podstawie wyników przeprowadzonych 

weryfikacji technicznych obiektów z uwzgl'dnieniem zapisów § 7 ust. 5 Regulaminu. 

9. Warto#$ przekazanych #rodków Grantobiorcy w ramach grantu zale)na b'dzie od kwoty 
wnioskowanego grantu. 

 

§ 8.1. Dla mikroinstalacji OZE okre#la si' nast'puj"ce limity i ograniczenia: 

1) Instalacja powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. oraz Instalacja kot&a na biomas' mo)e by$ 
wykonana wy&"cznie w budynkach, w których zosta&a przeprowadzona weryfikacja techniczna, 
wskazuj"ca czy stan danego budynku jest wystarczaj"cy do prawid&owego, pod wzgl'dem 
ekonomicznym i ekologicznym dzia&ania powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. czy kot&a  
na biomas'.  

2) Zakwalifikowanie budynku zg&oszonego do monta)u kot&a na biomas' lub pompy do c.o. wraz 

z c.w.u. mo)liwe b'dzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku. Ostateczna decyzja  

o mo)liwo#ci monta)u oraz przyznanej mocy urz"dzenia zostanie podj'ta w trakcie weryfikacji 
technicznej. Obligatoryjnie zostanie opracowany i przed&o)ony do Urz'du Gminy O)arowice 

lub do biura Operatora, dokument � obliczenie projektowego obci")enia cieplnego budynku 

(uproszczony audyt), podpisany przez osob' uprawnion". 

3) Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie mo)e 
przekroczy$ 5 kWp. Wielko#$ instalacji fotowoltaicznej dobrana zostanie na podstawie 
przedstawionych na weryfikacji technicznej rachunków zu)ycia energii elektrycznej za ostatnie 

2 lata. 

4) W przypadku wyboru przez Grantobiorc' instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrznej c.o. 

oraz c.w.u. nast'puje zwi'kszenie ograniczenia maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej  

o 2 kWp. 

5) Wymianie %ród&a ogrzewana na kocio& na biomas' podlega$ mog" wy&"cznie kot&y i piece 
opalane w'glem lub olejem lub instalacja wykorzystuj"ca energi' elektryczn". Grantu  
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nie udziela si' na wymian' ogrzewania gazowego. Nie ma równie) mo)liwo#ci pozostawienia 
istniej"cego %ród&a energii cieplnej +np. kot&a w'glowego* jako równoleg&ego do montowanego 
kot&a na biomas'. 

6) Dopuszczalne jest ubieganie si' o granty na wi'cej ni) jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez 

jednego Grantobiorc' +np. monta) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciep&a*. 
7) Mo)liwy jest monta) wy&"cznie fabrycznie nowych urz"dze( i komponentów sk&adaj"cych  

si' na mikroinstalacj' OZE. 
8) Rzeczy i prawa powsta&e w wyniku realizacji projektu, nie mog" podlega$ obci")eniu na rzecz 

podmiotów nieb'd"cych stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu up&ywu 
okresu trwa&o#ci projektu.  

 

 

Rozdzia" 3. 

Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji 

 

§ 9.1.  Grantobiorca jest osob" zameldowan" lub zamieszka&" na terenie Gminy O)arowice  

oraz osob" posiadaj"c" prawo do dysponowania nieruchomo#ci" +dzia&k"  
wraz z zamieszka&ym budynkiem, dla którego planowany jest monta) mikroinstalacji OZE  

w ramach Projektu* po&o)on" na terenie Gminy O)arowice. 

W celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania Grantobiorcy który, nie jest zameldowany 

na terenie Gminy O)arowice, nale)y przedstawi$ pierwsz" stron' zeznania podatkowego  
za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37*, zawieraj"c" adres zamieszkania 
(kopia) wraz z:  

· potwierdzeniem z&o)enia zeznania w formie prezentaty urz'du skarbowego � piecz'$, 
albo  

· urz'dowym po#wiadczeniem odbioru +UPO* generowanym w przypadku z&o)enia 
zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) � wydruk z systemu  

e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo  

· za#wiadczeniem z urz'du skarbowego potwierdzaj"cym fakt z&o)enia zeznania � 

kopia. 

Kopie ww. dokumentów mog" by$ zanonimizowane w zakresie danych zb'dnych w procesie 
weryfikacji, tj. danych innych ni) adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. 
Za&"czniki te s" obowi"zkowe dla wszystkich Grantobiorców, którzy nie s" zameldowani. 

2. Grantobiorca nie mo)e posiada$ jakichkolwiek zaleg&ych zobowi"za( finansowych wobec 
Gminy O)arowice z tytu&u nale)no#ci podatkowych oraz wywóz #mieci +na dzie( sk&adania 
deklaracji udzia&u w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). 

Wymóg braku zaleg&o#ci dotyczy wszystkich osób posiadaj"cych prawo do dysponowania 
nieruchomo#ci" zg&aszan" do projektu. 

3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomo#ci" oraz podpisywania dokumentów 
zg&oszeniowych: 

1) w&asno#$ � dokumenty zg&oszeniowe podpisuje jedynie w&a#ciciel; 
2) wspó&w&asno#$ � wszyscy wspó&w&a#ciciele musz" podpisa$ dokumenty zg&oszeniowe. 
3) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomo#ci" � pod warunkiem,  

)e obejmuje co najmniej 5 letni okres trwa&o#ci projektu +liczony od dnia zako(czenia 
realizacji Projektu przez Gmin' O)arowice, tj. od dnia wp&ywu ostatniej transzy 
dofinansowania dla Grantodawcy) � dokumenty zg&oszeniowe podpisuj" wszystkie osoby 
wskazane  

w dokumencie, jako posiadaj"ce na jego podstawie prawo do dysponowania 
nieruchomo#ci". 

4. W sytuacji, gdy Grantobiorc' w stosunkach z Grantodawc" b'dzie reprezentowa& pe&nomocnik 
+m. innymi z&o)enie czy wype&nienie dokumentów zg&oszeniowych czy te) podpisanie  

w imieniu Grantobiorcy umowy o powierzenie grantu*, to pe&nomocnictwo to musi by$ 
sporz"dzone  
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w formie pisemnej oraz okre#la$ w swojej tre#ci w sposób niebudz"cy w"tpliwo#ci rodzaj 
czynno#ci, do których pe&nomocnik jest umocowany. W z&o)onym pe&nomocnictwie 
w&asnor'czno#$ podpisów musi zosta$ potwierdzona przez notariusza. 

5. Grantobiorca to osoba posiadaj"ca uregulowany stan prawny nieruchomo#ci, na której 
przeprowadzona zostanie Inwestycja.  

6. Grantobiorc" nie mo)e by$ osoba wykluczona z mo)liwo#ci 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 pó%n. zm.*. 
 

§ 10.1. Budynki mieszkalne i niemieszkalne, na których realizowana b'dzie Inwestycja musz" 
spe&nia$ wymogi okre#lone w § 10 ust. 2 oraz 3. 

2. Dach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, na którym b'dzie montowana instalacja,  

nie mo)e by$ pokryty eternitem +azbestem*. W&a#ciciele takiego budynku mog" bra$ udzia&  
w Projekcie pod warunkiem z&o)enia o#wiadczenia, )e do 31 grudnia 2021 r. wymieni" go  
na w&asny koszt zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami lub wyra)" zgod' na wykonanie 
Inwestycji przy fasadzie budynku lub na gruncie. Wymiana pokrycia dachowego musi by$ 
wykonana zgodnie ze z&o)onym o#wiadczeniem stanowi"cym za&"cznik nr 6 do Regulaminu. 

Realizacja inwestycji nast"pi dopiero po wymianie pokrycia dachowego lub po wyra)eniu 
przedmiotowej zgody. 

3. Wykonanie Inwestycji mo)liwe jest na budynkach b'd"cych w trakcie budowy, pod warunkiem 
z&o)enia o#wiadczenia, stanowi"cego za&"cznik nr 5 do Regulaminu, )e budynek zostanie 
zasiedlony do dnia 31 grudnia 2021 r. i w momencie sk&adania Deklaracji udzia&u w Projekcie 
budowa jest rozpocz'ta.  

Rozdzia" 4. 
Kryteria i termin wyboru Grantobiorców 

 

§ 11.1. Grantobiorcy zostan" wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronno#ci  
i przejrzysto#ci zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których 
mowa w § 12 Regulaminu. 

2. Nabór Grantobiorców prowadzony b'dzie przez  Gmin' O)arowice. 

3. Nabór Grantobiorców przeprowadzony b'dzie w oparciu o dokumenty zg&oszeniowe.  
Na komplet dokumentów zg&oszeniowych sk&adaj" si': 
1) Deklaracja udzia&u w Projekcie, stanowi"ca za&"cznik nr 2 do Regulaminu. 

2) Ankieta dotycz"ca instalacji OZE, stanowi"ca za&"cznik nr 3 do Regulaminu. 

3) Dokument potwierdzaj"cy prawo do dysponowania nieruchomo#ci" +wypis/wydruk  
z ksi'gi wieczystej, akt w&asno#ci, umowa*. 

4) O#wiadczenie o nieprowadzeniu dzia&alno#ci gospodarczej/rolniczej lub o#wiadczenie  
o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby dzia&alno#ci 
gospodarczej/rolniczej, stanowi"ce za&"cznik nr 4 do Regulaminu. 

5) O#wiadczenie dotycz"ce zasiedlenia budynku b'd"cego w fazie budowy +je)eli dotyczy*, 
stanowi"ce za&"cznik nr 5 do Regulaminu. 

6) O#wiadczenie dotycz"ce deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu 

+je)eli dotyczy*, stanowi"ce za&"cznik nr 6 do Regulaminu. 

4. Og&oszenia dotycz"ce projektu i naboru Grantobiorców zostan" zamieszczone na stronie 

internetowej http://www.ozarowice.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urz'du 
Gminy O)arowice mieszcz"cego si' pod adresem: ul. Dworcowa 15, 42-625 O)arowice  

na tablicy og&osze(. 

5. Pierwszy nabór dokumentów zg&oszeniowych prowadzony by& w terminie od 11.12.2017r.   
do 26.01.2018 r., w Urz'dzie Gminy O)arowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 O)arowice, tym 
samym spe&nia& warunek, )e nabór b'dzie trwa& nie krócej ni) 30 dni roboczych. 
Kolejne terminy naborów b'd" podawane w og&oszeniach na tablicach og&oszeniowych,  
na stronie Urz'du Gminy w O)arowicach i Biuletynie Informacji Publicznej, a tak)e na stronie 
Operatora Projektu i tak)e b'd" trwa$ nie krócej ni) 30 dni roboczych.  
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6. Dla pierwszego naboru komplet dokumentów zg&oszeniowych, trwale spi'tych, by& sk&adany 

wy&"cznie w wersji papierowej +oryginalnie podpisanej* w Urz'dzie Gminy O)arowice +pokój nr 
11*, w godzinach pracy Urz'du. Dodatkowe informacje mo)na by&o uzyska$ w pokoju nr. 17 
lub pod numerem telefonu 32 393 28 77. W kolejnych naborach komplet dokumentów 
zg&oszeniowych, trwale spi'tych nale)y sk&ada$ w Biurze Operatora Projektu  
tj. w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, w pokoju nr. 113. Konieczne informacje b'd" 
podawane na spotkaniach z mieszka(cami Gminy O)arowice a tak)e na stronie Operatora 
Projektu. Dodatkowe informacje b'dzie mo)na tak)e uzyska$ w Biurze Operatora Projektu  
lub pod numerami telefonów:  32 494 76 60 lub 32 494 76 61, u pracowników Biura 
Operatora. 

7. Dokumenty zg&oszeniowe z&o)one w inny sposób ni) to przewiduje Regulamin i/lub poza 

terminami okre#lonym w § 11 ust. 5, nie b'd" rozpatrywane. 
8. Grantodawca zastrzega, i) mo)e og&osi$ wi'cej ni) jeden nabór Grantobiorców lub uniewa)ni$ 

nabory przeprowadzone przed z&o)eniem wniosku o dofinansowanie do IOK i rozpocz"$ 
nabór po podpisaniu umowy o dofinansowanie, je#li b'dzie to wynika&o z wytycznych  
lub zalece( IOK. W zwi"zku z konieczno#ci" realizacji zalece( wynikaj"cych z oceny 
merytorycznej Projektu przeprowadzonej przez IOK na etapie jego aplikowania, w tym zalece( 
zastosowania nowych druków za&"czników do Regulaminu, dla ju) zadeklarowanych 
uczestników Projektu (na etapie pierwszego naboru i przygotowywania dokumentacji 

aplikacyjnej*, a tak)e ze wzgl'du na znacz"cy up&yw czasu od momentu aplikowania przez 
Grantodawc' o #rodki na realizacje projektu do jego wyboru do dofinansowania, Grantodawca 
planuje przeprowadzi$ kolejne nabory, które b'd" mia&y charakter weryfikuj"cy  
dla ju) zadeklarowanych uczestników oraz uzupe&niaj"cy dla mieszka(ców po raz pierwszy 
deklaruj"cych ch'$ przyst"pienia do Projektu np. w miejsce   osób, które nie s"  
ju) zainteresowane jego realizacj". Osoby, które w wyniku weryfikacji b'd" chcia&y 
zrezygnowa$ z uczestnictwa w projekcie, powinny zg&osi$ swoj" rezygnacj' z uczestnictwa 
sk&adaj"c o#wiadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, stanowi"ce Za&"cznik 11  
do Regulaminu. 

9. W trakcie przygotowywania za&o)e( do Projektu, Grantobiorcy mieli mo)liwo#$ uczestniczenia 
w spotkaniach informacyjnych na temat Projektu, które odby&y si' w terminach: 25, 26, 27, 29 

pa%dziernika 2017 r. W ka)dym z so&ectw Gminy O)arowice, odb'd" si' kolejne spotkania 

informacyjne. Terminy spotka(  b'd" podawane w og&oszeniach na tablicach og&oszeniowych 
oraz stronie Urz'du Gminy w O)arowicach, a tak)e na stronie Operatora Projektu. 

 

§ 12.1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej  

i merytorycznej z uwzgl'dnianiem wyników weryfikacji technicznej budynku.  

2. Ocena formalna nast"pi w oparciu o poni)sze kryteria: 

Lp. Kryterium Definicja 
Sposób 

weryfikacji 

1 Termin z&o)enia dokumentów 
zg&oszeniowych  

Dokumenty zg&oszeniowe z&o)ono w terminie 

okre#lonym w Regulaminie.  
0/1 

2 Kwalifikowalno#$ 
Grantobiorcy  

 

Dokumenty zg&oszeniowe zosta&y z&o)one przez 
Mieszka(ca spe&niaj"cego definicj' 
Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu. 

0/1 

3 Kwalifikowalno#$ Inwestycji 
oraz budynku  

 

Dokumenty zg&oszeniowe dotycz" 
mikroinstalacji OZE okre#lonych w Regulaminie 
wraz ze wszystkimi ograniczeniami i limitami 

okre#lonymi w Regulaminie. 
Dokumenty zg&oszeniowe dotycz" rodzaju 
budynków okre#lonych w Regulaminie. 

0/1 

4 Kompletno#$ dokumentów 
zg&oszeniowych 

 

Grantobiorca z&o)y& kompletne dokumenty, 
zgodnie z list" dokumentów okre#lon" w § 11 

ust. 3.  

0/1 
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5 Forma wniesienia 

dokumentów zg&oszeniowych 

Grantobiorca z&o)y& kompletne dokumenty 
podpisane przez upowa)nion" osob'/osoby  
w miejsce wskazane w Regulaminie. 

0/1 

 

3. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny �0-1�. Niespe&nienie przez Grantobiorc' 
którego#  z kryteriów 1-3 w ramach kryteriów formalnych, skutkowa$ b'dzie odrzuceniem 
dokumentów zg&oszeniowych, przy czym ka)demu ze zg&oszonych Grantobiorców przys&uguje 
jednokrotna mo)liwo#$ poprawy i uzupe&nienia z&o)onej dokumentacji zg&oszeniowej  
w odniesieniu do kryterium 4 i 5. Wezwanie nast"pi telefonicznie lub drog" mailow". Termin 
uzupe&nienia wynosi do 3 dni roboczych od tego wezwania.  

4. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zg&oszeniowych, o których mowa w § 11 ust. 3 

pkt. 1) do 6) Regulaminu nast"pi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego  
i/lub niemieszkalnego przez Podmiot/Osob' upowa)nion" przez Gmin' O)arowice.  

5. Weryfikacja b'dzie polega&a na sprawdzeniu mo)liwo#ci monta)u instalacji w danej lokalizacji. 
Wynikiem weryfikacji b'dzie opracowanie sytuacyjno-techniczne oraz dokument zawieraj"cy 
obliczenia projektowego obci")enia cieplnego budynku (uproszczony audyt),  

(tylko w przypadku Inwestycji dotycz"cej pomp ciep&a c.o. wraz z pompami c.w.u.  

lub Inwestycji dotycz"cej kot&ów na biomas' ).  

6. Mieszka(cy sk&adaj"cy komplet dokumentów zg&oszeniowych do projektu deklaruj" pokrycie 
kosztów przygotowania opracowania sytuacyjno-technicznego w wysoko#ci 200,00 z" brutto, 

w tym VAT 23%. Na kwot' t" sk&ada si' koszt przeprowadzenia wizji lokalnej i wst'pnej 
weryfikacji technicznej obiektu oraz koszt opracowania dokumentacji technicznej. P&atno#$  
o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana na rzecz specjalistycznej firmy 

zewn'trznej, upowa)nionej i wybranej przez Gmin' O)arowice przed rozpocz'ciem 
weryfikacji technicznej obiektu. W przypadku rezygnacji z udzia&u w Projekcie i tym samym 

braku mo)liwo#ci udzielania grantów przez Grantodawc', mieszka(cy nie b'd" wnosi$ 
)adnych roszcze( w stosunku do Grantodawcy w zwi"zku z poniesionymi wydatkami  
na etapie weryfikacji technicznej budynków. Osoby, które w wyniku naboru weryfikacyjnego 
b'd" zmienia$ rodzaj mikroinstalacji OZE, w razie braku mo)liwo#ci wykorzystania 
posiadanego dotychczas opracowania sytuacyjno-technicznego, b'd" musia&y na swój koszt 
zleci$ wykonanie koniecznego opracowania w odpowiednim zakresie. 

7. Po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji upubliczniona zostanie ostateczna lista 

potencjalnych Grantobiorców. Na li#cie zostanie wskazany rodzaj wybranej mikroinstalacji 
OZE, jej moc oraz wysoko#$ wska%ników ekologicznych do osi"gniecia przez Grantobiorc',  
o których mowa w § 21 Regulaminu. 

8. W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowanych wynikaj"cych ze z&o)onych dokumentów 
zg&oszeniowych b'dzie przekracza$ dost'pn" dla Grantodawcy kwot' dofinansowania 
wynosz"c", 22 761 031,39 PLN, lub ilo#$ z&o)onych deklaracji na poszczególne typy instalacji 
b'dzie wi'ksza od mo)liwej ilo#ci instalacji do realizacji w ramach Projektu, tj. nast'puj"cych 
ilo#ci: 
-673 instalacji fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych);  

-137 instalacji solarnej +kolektorów s&onecznych*;  
-159 pomp powietrznych do c.o. wraz z  c.w.u.;  

-48 pomp powietrznej do c.w.u.; 

-79 kot&ów na biomas'; 
to nast"pi dodatkowo ocena merytoryczna z&o)onych dokumentów zg&oszeniowych w oparciu 
o poni)sze kryteria: 

 

Lp. Kryterium Definicja 

1 Ubóstwo 
energetyczne 

Mieszkaniec otrzyma 5 pkt je%eli jest cz"onkiem gospodarstwa 
domowego, spe"niaj+cego co najmniej jeden z poni%szych warunków: 

- gospodarstwa domowe, których cz&onkowie w ci"gu 12 miesi'cy 
poprzedzaj"cych z&o)enie dokumentów zg&oszeniowych otrzymali 
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pomoc rzeczow" w postaci opa&u +lub rycza&tu 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 
spo&ecznej, 

- gospodarstwa domowe których cz&onkami s" osoby  
z niepe&nosprawno#ci" czyli osoby niepe&nosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo&ecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepe&nosprawnych +Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 

a tak)e 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 cz&onkowie, w dniu z&o)enia wniosku 
posiadaj" przyznane prawo do #wiadczenia rodzinnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o #wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1952), 

- gospodarstwa domowe których cz&onkami s" rodziny wielodzietne  
i/lub rodziny zast'pcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o #wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast'pczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). 

2 Rodzaj i liczba 

instalacji 

Mieszkaniec otrzyma 5 pkt je)eli w ramach Projektu jednocze#nie dokona 
wyboru instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrznej c.o. oraz c.w.u. 

 

9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Mieszka(ców decydowa$ b'dzie 
kolejno#$ zg&osze(.  

10. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej b'dzie powstanie listy podstawowej  
oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.  

11. Mieszka(cy, którzy nie zostan" zakwalifikowani na list' podstawow" potencjalnych 

Grantobiorców, zostan" zapisani na list' rezerwow" i wezm" udzia& w Projekcie w przypadku 
rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udzia&u w Projekcie. 

12. W przypadku zgonu mieszka(ca, który zakwalifikowa& si' na list' podstaw", który nast"pi  
do momentu wybudowania mikroinstalacji OZE, jego prawa i obowi"zki przejmuje 
spadkobierca. Je)eli natomiast takiej osoby/osób nie da si' jednoznacznie okre#li$ na miejsce 
mieszka(ca skierowana zostanie osoba z listy rezerwowej.  

13. Przed podpisaniem umowy z Grantobiorc", Grantodawca zwraca si' do IOK 

o wyst"pienie do Ministra Finansów w sprawie udost'pnienia informacji z rejestru podmiotów 
wykluczonych, o braku wykluczenia Grantobiorcy z mo)liwo#ci otrzymania dofinansowania  
na zasadach okre#lonych w ustawie o finansach publicznych na podstawie art. 207 ust. 4 
tej)e ustawy +t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z pó%n. zm.*. 

14. Maksymalny termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu, w ramach naborów nr 1 i 2, 

to 31.03.2022 r. Mieszka(cy, którzy we wskazanym terminie nie podpisz" umowy o 

powierzenie grantu, zostan" wykluczeni z udzia&u w Projekcie. 
15. Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu zostanie wyd&u)ony, je)eli Mieszkaniec 

przed up&ywem tego terminu z&o)y wniosek o udzielenie grantu, stanowi"cy za&"cznik nr 7 do 
regulaminu. 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Mieszka(ca, termin na 

podpisanie umowy o powierzenie grantu mo)e zosta$ wyd&u)ony. 
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Rozdzia" 5. 

Tryb aplikowania o granty 

 

§ 13.1. Procedura sk&adania wniosków o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po podpisaniu 

przez Grantodawc' umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z IOK. 

 

§ 14.1. Procedura aplikowania o Granty sk&ada si' z poni)szych etapów: 

1) Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawc" o powierzeniu Grantu +wzór umowy stanowi 
za&"cznik nr 9 do Regulaminu). 

2) Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorc' � wys&anie/przekazanie min. 3 zapyta( 
ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji OZE +formularz zapytania ofertowego 

stanowi za&"cznik nr 8 do Regulaminu). Grantobiorca zobowi"zany jest przeprowadzi$ 
badanie rynku poprzez wys&anie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania 
porównania  
i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie 

przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizacj' stosownej dokumentacji 

+potwierdzenie wys&ania/potwierdzenie odbioru minimum 3 zapyta(; pisemne oferty, 
sporz"dzone pisemne o#wiadczenie dotycz"ce przeprowadzonego rozeznania rynku*. 

3) Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej +wyboru 
dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów okre#lonych w zapytaniu ofertowym). 

4) Weryfikacja post'powania przeprowadzonego przez Grantobiorc' w celu wyboru wykonawcy, 
pod k"tem zgodno#ci z za&o)eniami Regulaminu i w konsekwencji zawarcie umowy  

z wykonawc" przez Grantobiorc'. 
5) Z&o)enie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy +wzór stanowi za&"cznik nr 7  

do Regulaminu). Do wniosku nale)y obligatoryjnie do&"czy$ trzy oferty wraz z zapytaniami 
ofertowymi razem z potwierdzeniem wys&ania/potwierdzeniem odbioru a tak)e umow'  
z wykonawc".  

6) Grantodawca dokonuje oceny przed&o)onego wniosku o udzielenie grantu pod wzgl'dem 
formalnym. 

7) Grantobiorca realizuje inwestycj'. 
8) Grantobiorca zg&asza gotowo#$ zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez 

Inspektora nadzoru wskazanego przez Gmin' O)arowice. 

9) Nast'puje odbiór mikroinstalacji OZE pod k"tem jej prawid&owego monta)u oraz spe&niania 
parametrów minimum okre#lonych w za&"czniku do zapytania ofertowego. 

10) Grantobiorca, po zako(czonej inwestycji, odbiorze mikroinstalacji OZE oraz dokonaniu 

p&atno#ci na rzecz Wykonawcy za dostaw' i monta) mikroinstalacji OZE, sk&ada Grantodawcy 

wniosek o p&atno#$ wraz z wymaganymi za&"cznikami zgodnie z wzorem stanowi"cym 
za&"cznik nr 10 do Regulaminu. 

11) Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o powierzenie 

grantu niezw&ocznie po weryfikacji wniosku o p&atno#$ oraz w miar' dost'pno#ci #rodków 
przekazywanych w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej 
pomi'dzy Gmin" O)arowice a IOK. 

 

 

Rozdzia" 6. 

Informacje o trybie wyp"acania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od 

Grantobiorcy oraz jej weryfikacja  

+z uwzgl'dnieniem zapisów Rozdzia&u 7 niniejszego dokumentu) 

 

§ 15.1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorc' inwestycji, odbiorze mikroinstalacji OZE ze strony Urz'du 
Gminy O)arowice oraz op&aceniu faktury wystawionej przez wykonawc' instalacji OZE 

Grantobiorca sk&ada do Urz'du Gminy wniosek o p&atno#$ celem rozliczenia inwestycji  

oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisan" umow" o powierzenie grantu.  
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2. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przed&o)y$, celem rozliczenia umowy  

o powierzenie grantu: 

1) Dowód ksi'gowy � faktury/rachunki potwierdzaj"ce zakup/monta) fabrycznie nowych 
urz"dze( sk&adaj"cych si' na kompletna mikroinstalacj' OZE;  

2) Dowód zap&aty dowodu ksi'gowego +potwierdzenie przelewu, wyci"g bankowy*; 
3) Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Grantodawc'. Kosztorys nie jest 

wymagany je#li protokó& odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zosta&y 
wykonane +powinien on zawiera$ informacje w zakresie warto#ci oraz ilo#ci wykonania 
danego elementu rozliczeniowego); 

4) Protokó& po#wiadczaj"cy odbiór robót/us&ug; oraz monta)u/pod&"czenia zakupionych 
urz"dze( a tak)e potwierdzaj"cy efekt ekologiczny; ponadto dokumenty do weryfikacji 

Inwestycji przez Inspektora Nadzoru tj.: karty gwarancyjne, certyfikaty, protokó& likwidacji 
lub z&omowania dla instalacji kot&a na biomas' 

5) Umowa zawarta pomi'dzy Grantobiorc" a wykonawc" wraz z ewentualnymi aneksami; 

6) Zg&oszenie pod&"czenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej; 

7) Orygina&y o#wiadcze( podpisanych przez Grantobiorc' w zakresie: 
- poniesienia wydatków w sposób oszcz'dny, tzn. niezawy)ony w stosunku do #rednich 

cen i stawek rynkowych i spe&niaj"cy wymogi uzyskiwania najlepszych efektów  
z danych nak&adów, 

- braku wyst"pienia podwójnego dofinansowania wydatków, 

- o#wiadczenie o nieprowadzeniu dzia&alno#ci gospodarczej/rolniczej lub o#wiadczenie 
o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby dzia&alno#ci 
gospodarczej/rolniczej, 

- o#wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo#ci", 

- o#wiadczenie Grantobiorcy o nie wykluczeniu z mo)liwo#ci otrzymania 
dofinansowania, 

- o#wiadczenie dotycz"ce trwa&o#ci inwestycji. 

3. Grantodawca przed przekazaniem #rodków do Grantobiorcy, zweryfikuje przed&o)one przez 
Grantobiorc' dokumenty pod k"tem sprawdzenia: 

1) czy produkty, które zostan" obj'te wsparciem zosta&y dostarczone Grantobiorcy a us&ugi  
i prace budowlane zrealizowane,  

2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorc' zosta&y poniesione, 
3) czy spe&niaj" one wymogi stawiane przez obowi"zuj"ce przepisy prawa, wymagania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa !l"skiego 2014-2020 i warunki 

wsparcia. 

Weryfikacja formalna b'dzie trwa&a nie d&u)ej ni) 5 dni roboczych. 
4. Granty przekazywane s" Grantobiorcom wy&"cznie w formie refundacji.  
5. Grantodawca b'dzie przekazywa& #rodki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez 

Grantobiorc' w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od momentu pozytywnej 

oceny formalnej dokumentów okre#lonych w pkt. 2, pod warunkiem dost'pno#ci #rodków 
pochodz"cych od IOK.  

6. Nie ma mo)liwo#ci zmiany przeznaczenia grantu okre#lonego w umowie o powierzenie 
grantu. 

 

 

Rozdzia" 7. 

Sposób realizacji zamówie& przy realizacji inwestycji 

 

§ 16.1. Grantobiorca zobowi"zany jest do wykazania +w stosunku do Grantodawcy*, i) dokonane 
wydatki kwalifikowane zosta&y przez niego poniesione w sposób oszcz'dny, tzn. niezawy)ony 
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w stosunku do #rednich cen i stawek rynkowych i spe&niaj"cy wymogi uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nak&adów. 

 

§ 17.1. Grantobiorca zobowi"zany jest do bezpo#redniego skierowania zapytania ofertowego 
dotycz"cego 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 archiwizacj' stosownej dokumentacji +potwierdzenie wys&ania/potwierdzenie odbioru 

minimum 3 zapyta(; pisemne oferty, sporz"dzone pisemne o#wiadczenie dotycz"ce 
przeprowadzonego rozeznania rynku).  

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów okre#lonych  
w zapytaniu ofertowym, którego wzór stanowi za&"cznik nr 8 do Regulaminu. 

 

 

Rozdzia" 8. 
Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów 

 

§ 18.1. Zabezpieczenie prawid&owej realizacji umowy  o powierzenie grantu odb'dzie si' poprzez: 
1) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotycz"cych zobowi"zania  

do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu.  

2) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotycz"cych obowi"zku 
poddania si' monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 10 

Regulaminu. 

3) Podpisanie przez Grantobiorc' weksla in blanco wraz z deklaracj" wekslow". 

 

 

Rozdzia" 9. 
Zasady dotycz+ce odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

projektu grantowego 

 

§ 19.1. Zabezpieczenie grantów stanowi" zapisy umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi 
za&"cznik nr 9 do Regulaminu dotycz"ce zobowi"zania Grantobiorcy do zwrotu #rodków  
w przypadku niewywi"zywania si' z realizacji umowy.  

2. Nie wywi"zywanie si' Grantobiorcy z realizacji umowy +a w szczególno#ci wykorzystanie 
#rodków niezgodnie z celami projektu*, stanowi podstaw' do rozwi"zania w trybie 
natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.  

3. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego cz'#ci nast"pi na pisemne 
wezwanie Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek 

bankowy. 

 

 

Rozdzia" 10. 
Zasady dotycz+ce monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwa"o*ci 

 

§ 20.1. Grantodawca b'dzie prowadzi& monitoring i kontrol' powierzonych grantów.  
2. W umowie o powierzeniu grantu znajd" si' odpowiednie zapisy dotycz"ce poddania si' przez 

Grantobiorc' czynno#ciom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu  

przez Grantodawc' oraz inne instytucje do tego uprawnione.   
3. Grantobiorcy umo)liwiaj" pe&ny i niezak&ócony dost'p do wszelkich informacji, rzeczy, 

materia&ów, urz"dze(, sprz'tów, obiektów, terenów i pomieszcze(, w których realizowana 

b'dzie inwestycja lub zgromadzona b'dzie dokumentacja dotycz"ca realizowanej inwestycji, 

zwi"zanych z realizacj" umowy o powierzenie grantu. 
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4. Wszyscy Grantobiorcy bior"cy udzia& w Projekcie b'd" podlega$ kontroli w Projekcie. 
5. Planowane s" nast'puj"ce metody monitorowania i kontroli realizacji projektu: 

1) kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon; 

2) minimum jedna bezpo#rednia wizyta w miejscu monta)u mikroinstalacji OZE przed 

z&o)eniem wniosku o p&atno#$ +odbiór mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru).  

W przypadku bezpo#rednich wizyt Grantobiorcy b'd" informowani telefoniczne  
lub poprzez e-mail przez Grantodawc' z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie 

monitoringu b"d% kontroli. Kontrola odb'dzie si' nie pó%niej ni) 30 dni od powzi'cia 
informacji o wykonaniu inwestycji obj'tej grantem. Efektem wizyty b'dzie dokumentacja 
fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej. Kontrola ma polega$ na sprawdzeniu  
czy zamontowane mikroinstalacje OZE spe&niaj" wymogi okre#lone w Regulaminie. 

3) kontrola z&o)onych przez Grantobiorc' dokumentów dotycz"cych rozliczenia grantu 
+kontrola dokumentów nast"pi w Urz'dzie Gminy O)arowice), w tym zweryfikowanie 

orygina&ów co najmniej nast'puj"cych dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie 
zap&aty za faktur'/rachunek, protokó& odbioru robót/us&ug oraz monta)u/pod&"czenia 
zakupionych urz"dze( a tak)e potwierdzaj"cy efekt ekologiczny; ponadto dokumenty  
do weryfikacji Inwestycji przez Inspektora Nadzoru tj.: karty gwarancyjne, certyfikaty, 

protokó& likwidacji lub z&omowania dla instalacji kot&a na biomas'. Kontrola ma polega$  
na sprawdzeniu prawid&owo#ci realizacji inwestycji oraz prawid&owo#ci przygotowania 
dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nast"pi nie pó%niej ni) w ci"gu 14 dni od momentu 
z&o)enia wniosku o p&atno#$ przez Grantobiorc'.  

4) niezapowiedziane wizyty monitoruj"ce, w przypadku domniemania wykorzystania grantu 
niezgodnie z przeznaczeniem, 

5) wizyty monitoruj"ce innych Instytucji ni) Urz"d Gminy O)arowice, takich jak IOK, czy inne 

podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na ka)dym etapie realizacji projektu  
+w tym trwa&o#ci projektu*. 

6. Z ka)dej wizyty monitoruj"cej wskazanej w § 20.5.4 � 5 oraz innych czynno#ci kontrolnych 
wykonywanych w tym czasie, powstan" akta kontroli, na które sk&ada$ si' b'd" orygina&y  
lub kopie dokumentów podlegaj"cych kontroli.  

7. Z ka)dej kontroli dokonanej w trakcie wizyty wskazanej w § 20.5.4 � 5 zostanie opracowany  

w formie pisemnej dokument podsumowuj"cy czynno#ci kontrolne zawieraj"cy co najmniej: 
informacj' kiedy kontrola si' odby&a, kto j" przeprowadzi& i jaki by& jej wynik.  

8. W przypadku zmiany w&a#ciciela nieruchomo#ci wszelkie prawa i obowi"zki okre#lone  
w umowie o powierzenie grantu przechodz" na nowego w&a#ciciela, w tym równie) 
konieczno#$ poddania si' czynno#ciom kontrolnym i monitoruj"cym. 

 

§ 21.1. Grantobiorca zobowi"zuje si' do osi"gni'cia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie 
grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.  

2. Efektem ekologicznym b'dzie, w zale)no#ci 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 zdolno#$ wytwarzania energii elektrycznej ze %róde& odnawialnych 

- Dodatkowa zdolno#$ wytwarzania energii cieplnej ze %róde& odnawialnych 

- Stopie( redukcji PM10 

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE 

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE 

3. Grantobiorca zobowi"zany jest do pomiaru efektu ekologicznego osi"gni'tego dzi'ki realizacji 
Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.  

4. Ka)dy potencjalny Grantobiorca (Mieszkaniec) zostanie poinformowany przed podpisaniem 

umowy  o powierzenie grantu jaki efekt ekologiczny musi osi"gn"$ na podstawie dokumentów 
zg&oszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa we wcze#niejszej cz'#ci 
Regulaminu.  
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5. Ka)dy rodzaj mikroinstalacji OZE b'dzie opomiarowany - wyposa)ony w liczniki energii 

cieplnej lub energii elektrycznej, za wyj"tkiem kolektorów s&onecznych dla których, 

opomiarowanie nie jest konieczne do obliczenia osi"gni'tego efektu ekologicznego. W okresie 

trwa&o#ci Projektu Grantobiorca zobowi"zuje si' do podawania informacji o aktualnym stanie 

licznika na wezwanie Grantodawcy, a w razie konieczno#ci umo)liwi przedstawicielowi 

Grantodawcy dost'p do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega si' 
mo)liwo#$ zdalnego odczytu licznika. Szczegó&ow" dyspozycj' dotycz"c" sposobu 

podawania informacji, Grantobiorca otrzyma po odebraniu instalacji. 

6. Utrudnienie odczytu liczników +np. poprzez nie wpuszczenie upowa)nionego pracownika* 
grozi kar" pieni')n" w wysoko#ci 500 z&.  

 

 

Rozdzia" 11. 

Przetwarzanie danych osobowych w projekcie 

 

§ 22. 1. Grantobiorca wyra)a zgod' na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw"  
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

wy&"cznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezb'dnym do jego prawid&owej realizacji 
na ka)dym etapie realizacji projektu zarówno przez Grantodawc' jak równie) IOK. 

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina O)arowice.  

3. Osobom, których dane dotycz" przys&uguje prawo dost'pu i kontroli do tre#ci przetwarzanych 

danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest mo)liwy udzia&  
w Projekcie. 

 

Rozdzia" 12. 

Informacja i promocja 

 

§ 23. 1.Grantodawca zobowi"zuje si' do informowania spo&ecze(stwa o wspó&finansowaniu realizacji 

projektu przez Uni' Europejsk" zgodnie z wymogami rozporz"dzenia ogólnego, Wytycznymi  
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójno#ci na lata 2014 - 

2020 oraz zgodnie z Ksi'g" identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie  

i znaków programów polityki spójno#ci na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie 

http://www.rpo.slaskie.pl.  

 

 

Rozdzia" 13. 

Postanowienia ko&cowe 

 

§ 24. 1. Dopuszcza si' wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu naboru i realizacji projektu 

grantowego. 

 

 
Rozdzia" 14. 

Za"+czniki do Regulaminu 

 

§ 25. 1. Integraln" cz'#$ Regulaminu stanowi" nast'puj"ce za&"czniki: 
1. Za&"cznik 1 � Harmonogram realizacji Projektu Grantowego 

2. Za&"cznik 2 � Wzór Deklaracji udzia&u w Projekcie 

3. Za&"cznik 3 � Wzór ankiety dotycz"cej instalacji OZE 
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4. Za&"cznik 4 � Wzór o#wiadczenia o nieprowadzeniu dzia&alno#ci gospodarczej/rolniczej  

lub niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby dzia&alno#ci 
gospodarczej/rolniczej 

5. Za&"cznik 5 � Wzór o#wiadczenia dotycz"cego zasiedlenia budynku b'd"cego w fazie budowy 

6. Za&"cznik 6 � Wzór o#wiadczenia dotycz"cego deklaracji wymiany poszycia dachu 
wykonanego z eternitu  

7. Za&"cznik 7 �  Wzór wniosku o udzielenie Grantu 

8. Za&"cznik 8 � Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych wykonawców przez 
Grantobiorc'  

9. Za&"cznik 9 � Wzór umowy o powierzenie grantu  

10. Za&"cznik 10 - Wzór wniosku o p&atno#$ 

11. Za&"cznik 11 � O#wiadczenie dotycz"ce rezygnacji z udzia&u w Projekcie 



 

 
 

do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

 

1 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO   
 

 

od tego czy Gmina  uzy Projektu: 

 
ETAP I  Wybór G
(Gmin  )   2017  marzec 2021 
 
Lp.  Termin 
1 

 

 

 (minimum 30 dni roboczych ) 

od 11.12.2017r. 

do 31.12.2021r. 

2 Planowana organizacja spotka  informacyjnych od 2  

do 30.06.2021r. 

3 Przeprowadzenie weryfikacji technicznych 

obiektów pod k

instalacji OZE wskazanych w deklaracjach 

 

od 11.12.2017r.  

do 31.03.2022r. 

4 Wybór potencjalnych Grantobiorców  powstanie 

ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po 

weryfikacjach technicznych 

do 31.03.2022r. 

5 

wice 

do 01.07.2020r.  

6 Podpisanie umowy o dofinansowanie przez 

 

Termin podpisania umowy  

od 15.06.2020r. do 30.06.2022r. 

 

1.1. ETAP II  Realizacja projektu   2021  30 czerwiec 2022 

Lp.  
1 ) 

2  

3 Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru 

dokonuje Grantobiorca). 

4   

5 Gminy  Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi 

Regulaminu). 

6 Wykonanie inwestycji  

7 Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gmin   

8 Gminy   

9 Przekazanie  

 

 



 
2  

do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

1 

 

 

DEKLARACJA  W PROJEKCIE  
 

1  
 

 

 

..

 ) 

..................  

 

-mail: 

  

) 

 

 

 

 

2  
zwisko) 

 

 

  

3 .... 
 

 

 

  

 

  zakresu odnawialnych 

  

 

                                                             
1   
2   
3 W  
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do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

2 

 

Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, preferowanej 

 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna ( )  

3. Powietrzna p do c.w.u.  

4. Powietrzna pompa . oraz  c.w.u.  

5.   

 

w budynku mieszkalnym,  , adres   

do 

 

o numerze ksi  

prawny - wieczystej oraz ) 

 

 

a  

1. naboru i realizacji projektu  

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego 

-2020, Osi Priorytetowej IV 

 konkurs w formule grantowej. 

2. W budynku mieszkalnym  osób. 

3. W budynku mieszkalnym od 2022    

4. instalacje 

?)  

5.  . 

6. badaniu rynku i procedury ofertowej. 

7. P  do 100% 

kosztów kwalifikowalnych. Ewentualne koszty niekwalifikowane  y  

8. 31 marca 2022 roku. 

9. W celu rozliczenia inwestycji i otrzym  wniosek 

, o którym mowa w pkt.1. 

10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej d -

wprowadzenie energii do sieci). 

11. nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek 

  z 

 

. 

12. koszt opracowania projektu koncepcyjno  technicznego oraz uproszczonego audytu 

  

13. 

socjalno-bytowe. 
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3 

 

 

 realizowany przez  (  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

 na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 

energii i gospodarka niskoemisyjna ,  

 konkurs w formule grantowej).    

Projektu przeze  

mnie  P  

.  

, wykorzystanie i przetwarzanie ww. moich danych osobowych  

dla potrzeb niniejszego 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2019 poz. 1781) 

 

Lp. Rodzaj dokumentu 

 

1.   

2. 

(wypis/wydruk ,  

 

3. czej/rolniczej 

lub niewykorzystaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE  

 

 

4. 

 

 

5. wymiany poszycia dachu 

 

 

 

           ...........................................................                                                .........................................................                     

                                 (czytelny podpis) 
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ANKIETA DOT. INSTALACJI OZE 

z rzetelnie (wszystkie rubryki) 

 

I.  

  

Nazwisko  

Nr telefonu  

  

Ulica, nr domu  

  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Lokalizacja inwestycji  

  

Ulica, nr domu  

  

zabytków 
 Tak  

 Nie 

 

II. Dane dot. budynku  

gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza 

                           

 Nie 

  Tak                           

 Nie 

Rodzaj instalacji OZE  

 
 Instalacja fotowoltaiczna, 

  

 Pompa powietrzna c.w.u., 

 Pompa powietrzna c.w.u. + c.o., 

  

 2 

elektrycznej za ostatnie 2 lata Przedostatni rok             Ostatni rok 

/  
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2 

 

za ostatni rok 3 

 

 

................................................................. 

Instalacja w budynku  Jednofazowa  

  

  

Sposób przygotowania c.w.u  Gaz 

 Olej 

  

 Ekogroszek 

 Mi  

 Energia Elektryczna 

  

Obecny system grzewczy  Gaz 

 Olej 

  

 Ekogroszek 

  

 Energia Elektryczna 

  

  

 

 

 

        

                  Data                        Podpis 

 

E u r o p e j s k i e j .   

t a w y  z  d n i a  1 0  m a j a  2 0 1 8  o  oc hr o n i e  da ny c h  os o b ow y c h  Dz . U .  2 0 1 9   

po z .  1 7 8 1 )   
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1 W przypadku  
 

 

 
. .  

 

 

 
 

o  

/rolniczej 

 

 

1 ............................................... 

 

.  

 

... .. 

.   

 

adres e-  w  

 w projekcie  

w realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

-  

 

energii  konkurs w formule grantowej, niniejs 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis/-y. 
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. .  

 

 

 
 

 
 

do dnia 31 marca 2022 r. 
 

 

 

1  
 

 
 

 
 

  

.....................  

-mail 

 

 

 

do realizacji w ramach Regionalnego Programu O -2020, 

 konkurs w formule 

grantowej,  

 

k

i 2r. 

 

 

 

 

 

Podpis/-y 

                                                   
1
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wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu 
 

 

1  
 

. .............. 
 

 
 

  

.............  

-mail 

 

 

 

 Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn.  

  

planowanego  

do realizacji w ramach Regionalnego Programu O  na lata 2014-2020, 

 konkurs w formule 

grantowej,  pokrycie dachowe budynku (aktualnie  eternit) zlokalizowanego  

pod adresem: 

 

i 31 grudnia 2021 r. 

 

prawa. 

Gminy  w terminie 

. 

     

 

Podpis/-y 

                                                   
1
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Nr referencyjny  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  
w ramach realizacji projektu pn.  

powietrza w ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

-2020(RPO WD 2014-2020)   

 

 konkurs   

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Dane Grantobiorcy 

  

adres:  

seria i nr dowodu osobistego  wydany przez  

PESEL  

nr telefonu  adres email  

 

2. Nazwa i miejsce realizacji inwestycji 

  

Lokalizacja inwestycji  

    

 

 

 

3. Cel realizacji inwestycji 

Celem Projektu jest CO2 oraz  

  

 

4. Opis inwestycji 

Inwestycja polega : 

Lp. Rodzaj instalacji Przy  

 

1. Instalacja fotowoltaiczna  
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2 

 

2.   

3. do c.w.u.  

4. do c.o. oraz c.w.u.  

5.   

 

5. Opis rezultatów realizacji inwestycji 

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianyc  

CO2/rok 

-  

-  

-  

-  

-  

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE  

MWht/rok 

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE  

MWhe/rok 

 
6. P enia realizacji inwestycji 

Inwestycji: .................................. r.  

Inwestycji: ................................. r. 

 
7. inwestycji 

 

8. Koszty kwalifikowalne 

 

.. ..  

9. Wnioskowana kwota grantu 

 

10.  

LN 

 

11.  
oceny wniosku 

 

12.  

12.1. Trzy oferty wraz zapytaniami ofertowymi z potwierdzeniem ich 

wykonawców lub otrzymania od nich potwierdzenia odbioru; 
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3 

 

12.2. Umowa z wyk ; 

12.3.  

 

Grantobiorcy: 

a. 
pn. Gminie  

 

b.   

 

c.   
faktycznym. 

 

.....................................................                                                              .....................................................                 

                                                (podpis/y) 
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1 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta 

 

/ -

ej  

instalacji fotowoltaicznej  

  

  

  

  

*  

 

 

 realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014- 

2020. 
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2 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamó

parametry minimum dla mikroinstalacji OZE. 

II.

1. Wykonawca posiada kompetencje i 

2.

wykonania zamówienia. 

3.

do wykonania zamówienia. 

4.

5. . 

III. Kryteria oceny ofert: 

1. Opis kryteriów wyboru oferty: 

  

Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 

100% Cena 

IV.

1. 15 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

2.

3.  wskazanych w punkcie V adresów. 

V.

1. /przekazana na adres:  

2. Wersja papierowa dostarczona lub :  

VI.

1. 2 do zapytania 

ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu. 

2.

osobno. 
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3 
 

VII. Warunki wykluczenia: 

 

z Z  osobowe rozumie s

Z z  

lub z  przygotowaniem  

i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a w   

a)  

b)  

c) ta,  

 

d)  

prostej; 

e)  

 

VIII. Termin realizacji zamówienia:  

IX.  

1.  

2.  

3.  

4.  

X.  

1. Parametry minimum dla instalacji OZE  

2. Formularz oferty  

3.   

4. Wzór umowy  

XI. Informacje dotycz  

1. O  telefonicznie wszystkich  

potencjalnych wykonawców, o skierowane zapytanie ofertowe. 

2.  

3.   

4.  

 

 

 

Czytelny podpis z  

 

 

 

Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego w d  

 

 

 

 

 

Czytelny podpis oferenta 
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Umowa o powierzenie grantu 

 

w ramach realizacji projektu pn. 

, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  na lata 2014-2020 

ii  konkurs 

 

zawarta w dniu ......................................... w .....................................  

 

  

ul. Dworcowa 15, 42-  

NIP 6452502973 REGON 276258954 

Wójta Gminy  Grz  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  -Skórka 

 

 

a 

.  

adres 

. ..  

. ..  

se . ..  

 

.  

adres 

. ..  

. ..  

seria i nr d . ..  

 



 

 

 

 

2 

 

 

 
 

, a  

Województwa skiego Katowicach przy ul. Ligonia 46 276284638 

oraz NIP 9542260713. 

 

§ 1. Definicje 

 

1) Regulaminie  

 

w Gm  

2) Umowie o powierzeniu grantu  

  

 

z przetwarzaniem danych osobowych.  

3) Projekcie  

ego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 

 

4)  

 

2014  2020 (t  

5) IOK  

 w ramach Osi 

  

na lata 2014-2020. 

6) Grancie   r  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

-2020, udzielone Grantobiorcy przez 

 

 

7) Grantodawcy   

 

8) Grantobiorcy   

Gminy  

której Gmina owice  

9) Mikroinstalacji OZE  

elektroenerget

kW. 



 

 

 

 

3 

 

10) Inwestycji   

11) i (OZE)  

 

 

12) c.w.u.   

13) c.o.  ie. 

14)   

utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie 

naczenia przez 

ostatniej transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie  

http://www.ozarowice.pl/ 

 

 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. 

przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie grantów   kwalifikowalnych 

Inwestycji j na 

mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej/cieplnej  z . 

2. Inwestycji w oparciu o wniosek o udzielenie grantu 

w terminach, o których mowa w § 5 Umowy. 

3. Mikroinstalacje, o  

3.1 Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne), 

3.2 Instalacja solarna (kolektorów ych), 

3.3 Powietrzna pompa oraz c.w.u. 

3.4 ,  

3.5 . 

4. Dofinansowanie  grant udzielany jest w formie refundacji poniesionych wydatków na wniosek 

Grantobiorcy. 

5. Dofinansowanie o

 

 

§ 3. Z  

W ramach realizacji inwestycji  

1.  mikroinstalacji wyk powietrza/biomasy    

.

 
 

pod adresem 

do której posiada udokument  
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2. zachowania co oznacza skierowanie zapytania ofertowego 

eprowadzenie 

porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej; 

3. wskazania 

niego poniesione w 

; 

4. udokumentowania 

stosownej dokumentacji (np. zapy ); 

5. zachowania nowowybudowanej mikroinstalacji przez co najmniej okres  

tj. okres 5 lat od dnia  Gminy 

, przez IOK; 

6. monitorowania w ików zgodnie z zapisami §8; 

7. dokonywania  

8. . 

 

§ 4. Kwota  

1. Grantobiorcy zostaje przyznana pomoc w formie refundacji poniesionych wydatków. 

2.  wniosku  o udzielenie grantu,  

w  ..................... .......................................... 

.........................................................................), 95% kosztów 

kwalifikowalnych Inwestycji. 

3. 

odawcy wniosku o udzielenie grantu. 

4. Grantobiorca  

% wydatków kwalifikowalnych Inwestycji  

5. Grantobiorca  wszelkie wydatki niekwalifikowalne 

w ramach realizacji Inwestycji  

 

§ 5. Okres realizacji grantu 

1. Okres realizacji Inwestycji  

1.1. Inwestycji  

1.2. Inwestycji  

2. 

 

 

u 

1. Po podpisaniu umowy procedura aplikowania o  

1.1.  
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w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane 

jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie  

/potwierdzenie odbioru 

przeprowadzonego rozeznania rynku). 

1.2. Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej 

ofertowym). 

1.3. 

i 

zawarcie 

OZE. 

1.4.  

 

wraz z zapytan  

1.5. 

 

1.6.  

1.7.  

przez . 

1.8.  

ofertowego. 

1.9. Grantobiorca, , odbiorze mikroinstalacji OZE oraz dokonaniu 

na rzecz Wykonawcy  

Grantodawcy  

10 do Regulaminu. 

1.10. Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie 

ie projektów grantowych 

 a IOK. 

 

§ 7. Warunki przekazania i rozliczenia grantu 

1. 

grantu.  

2.  

o powierzenie grantu: 

2.1.  

 . 

2.2. g bankowy).  

2.3. 

rozliczeniowego). 

2.4. Prot
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likwidacji lu . 

2.5. Umowa zawarta  mikroinstalacji OZE  

wraz z ewentualnymi aneksami. 

2.6.  w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej  wykonane przez Wyk . 

2.7.   

a)  

ch 

, 

b) , 

c) /rolniczej  

o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby 

spodarczej/rolniczej, 

d)  

e) o , 

f) . 

, 

. W 

 

w d

dokumentacji. 

3. Grantodawca, , 

 

3.1. ,  

 

3.2.  

3.3. 

Regionalnego Programu na lata 2014-2020  

i warunki wsparcia. 

 

4. Przekazanie grantu y  

 
/nr rachunku bankowego/ 

w terminie do 30 dni roboczych od momentu pozytywnej oceny formalnej dokumentów 

w § 7. pkt. 2. 

5. 

 

6.  

grantu. 

 

§ 8. Monitorowanie  

1.  

mi zamieszczonymi  

we wniosku o dofinansowanie. 

2.  
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3. Grantobiorca  efektu rzeczowego i ekologicznego w terminie  

do . 

 /dd-mm-rr/ 

4.  

4.1.  tony 

ekwiwalentu CO2/rok 

4.2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  szt. 

4.3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciep  szt. 

4.4. 

 MWe 

4.5. 

 MWt 

4.6.   

4.7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE 

 

4.8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji 

OZE  

5. omiaru 

Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE. 

6.  informacji o aktualnym stanie licznika  

na  wezwanie Grantodawcy przedstawicielowi Grantodawcy 

talacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika. 

zdalnego odczytu licznika. 

informacji, Grantobiorca otrzyma po odebraniu instalacji. 

7. Utrudnienie odczytu liczników (np. poprzez nie wp

 

 

§ 9. Zabezpieczenie i zwrot grantu 

1. 

. 

2. 

 

 

3. alizacji u  

w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu. 

4. 

Gmina , w formie 

 

5.  

 

  

/numer rachunku bankowego/ 
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6. W przypadku braku zwrotu Grantu w wyznaczonym terminie na konto Grantodawcy zostanie 

uruchomiona procedura egzekucji weksla.  

7.  umow  bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji  

G

dofinansowania. 

 

 § 10. Kontrola przeprowadzana  

1.  realizacji Inwestycji . 

zeprowadzona w toku realizacji projektu grantowego oraz po jego 

 . 

2.  

 

3.  

3.1. -mail, telefon; 

3.2.  OZE przed 

lub poprzez e-

dokumentacja fotograficzna wy  

 

w regulaminie; 

3.3. 

 Gminy ), w tym zweryfikowanie 

 efekt ekologiczny; ponadto dokumenty 

do weryfikacji Inwestycji przez Inspektora Nadzoru tj.: karty gwarancyjne, certyfikaty, 

 

 

 

3.4. 

grantu niezgodnie z przeznaczeniem; 

3.5. Gminy , takich jak IOK,  

 

4. wskazanej w § 10 3.4 - 5 

wykonywanych w tym czasie  

 

5. dokonanej w trakcie wizyty wskazanej w § 10 3.4  5, zostanie opracowany 
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6.  

. 

 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1.   

z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

 

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina  ul. Dworcowa 15, 

42- . 

3. 

danych oraz ich poprawiania.  

4.  

w projekcie. 

 

§ 12  

1. trzech  

dla Grantobiorcy i dwóch dla Grantodawcy. 

2.  

 

 

 

 

       

          /podpis Grantodawcy/         /podpis Grantobiorcy/ 

 

 

  

           /podpis Skarbnika/            /podpis Grantobiorcy/ 
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do Umowy o powierzenie grantu 
 
 
 
 
 

 
/  

 

 
/Adres/ 

            

 

      ul. Ligonia 46 

       40-037 Katowice 

 

 

 

 

 realizacji projektu 

grantowego pn. 

 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

-

ii  konkurs zgodnie 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

 

 

 

/podpis Grantobiorcy 
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do Umowy o powierzenie grantu 
 
 
 

 
/  

 

 
/Adres/ 

            

 

* 

 

 

 zawarcie Umowy powierzenia grantu z dnia  ......  

 

 

 

 

  

       /Adres zamieszkania/ 

 

na lata 2014-2020, 

udzielonego wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 297 § 2 ustawy. 

 

 

 

*niepotrzebne skre  
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do Umowy o powierzenie grantu 

 
 
 

 
/  

.  

.  
/Adres/ 

 

 

* 

 

 

1) * 

2) co do przedmiot  

 

 

, PESEL   

                                                   

  

- 

................................. *; 

-  

z dnia ......................... sygn. akt .................................*; 

-  

 

-  

 

3) jestem  

z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 20

 

w ramach RPO WSL na lata 2014-  

 

albo ograniczenie udzielonego wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 297 § 2 ustawy. 
*  

 

    
    a                                                   czytelny podpis Grantobiorcy 
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yjnego Województwa 

-2020  

DANE GRANTOBIORCY 
Data zawarcia umowy  Numer umowy  

  

PESEL  

Numer rachunku 
bankowego 

 

LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI 

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Miasto  Kod pocztowy  

Czy w ni   

 

Powierzchnia 
ogrzewana lokalu [m2] 

 

 

 .. oleju  .. 

inna  ..   

 ...kWh 

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE 
Moc zainstalowanego 
OZE 

 Rodzaj zainstalowanego 
OZE 

 

Moc zainstalowanego 
OZE 

 Rodzaj zainstalowanego 
OZE 

 

Moc zainstalowanego 
OZE 

 Rodzaj zainstalowanego 
OZE 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

 

 

 

  
podatku 

VAT 
 

 

 

 

 
Lp. 

Pozycja 

pozycje 
Beneficjent 

projektu 

grantowego) 

Koszty jednostkowe Maksymalny limit 
ustalony przez 
Beneficjenta 

projektu 
 

dotyczy) 

 

j.m. 

 
Koszty 

 

 

Koszt robocizny 

 

Razem 

1 instalacja 

fotowoltaiczna 

szt.     

2 
instalacja 

solarna 

(Kolektory 

szt. 
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3 
powietrzna do 

c.w.u. 

szt.     

4 
powietrzna do 

c.o. wraz z 

c.w.u. 

szt. 
    

5 

(pellet) 

szt. 
    

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 
cji [d/m/r]  

inwestycji [d/m/r]  

WYKAZ DOKUMENTÓW3  

oraz 

zakupionych 

ekologiczny 

 

Numer dokumentu 
Data wystawienia 

[d/m/r] 

 

Zatwierdzony przez 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Faktura VAT/rachunek 
wraz z   

potwierdzeniem 
 

 
Numer dokumentu 

 

Data wystawienia 
[d/m/r] 

 
Zatwierdzony przez 

1     

2     

3     

4     

Kosztorys 
powykonawczy 

 
Numer dokumentu 

 

Data wystawienia 
[d/m/r] 

 
Zatwierdzony przez 

1     

Umowa zawarta 

ewentualnymi aneksami 
 

 
Numer dokumentu 

 

Data wystawienia 
[d/m/r] 

 
Zatwierdzony przez 

1     

2     

czenia do sieci 
elektroenergetycznej 

 
Numer dokumentu 

 

Data wystawienia 
[d/m/r] 

 
Zatwierdzony przez 

1     

2     



 

Strona 3 z 3  

podpisanych przez 
G  

 
Numer dokumentu 

 

Data wystawienia 
[d/m/r] 

 
Zatwierdzony przez 

1     

2     

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  
 

 

 

 

           Data  formularza [dd/mm/rrrr]                                             Podpis Grantobiorcy  
 

 

Data weryfikacji formularza  formularz 

[dd/mm/rrrr] 
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 do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

 

..  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adres zamieszkania: .. 

 

 rojekcie 

 realizowanego w ramach konkursu RPO 

WSL 2014-2020,  

i gospodarka niskoemisyjn

 konkurs w formule grantowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytelny podpis 


