
BURMISTRZ
CMIN\ i M!ASTA

Czerwronxa-LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 1'fl 18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia22 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjqcia Regulaminu naboru zgloszeri w ramach proiektu grantowego
p n. :,,2a ku p i mo nta2 urzqdzeit wykorzystujqcyc h od nawial n e 2r6dla ene rg i i

w Czerwionce-Leszczynach".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22017r., poz. 1875 ze zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przylql Regulamin naboru zgloszei w ramach projektu pn.: ,,Zakup i monta2 uzqdzefi
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dta energii w Czerwionce-Leszczynach", planowanego

do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, O5 Priorytetowa lv Efektywnosc

energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.1

Odniwialne 2r6dla energii, Poddzialanie 4.1.3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,

stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

wykonanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi wydzialu zarzqdzania i ochrony
Srodowiska.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny
Zalqcznik

doZarzqdzenia Nr 14/18
z dniaZ? stycznia 2018 r.

REGULAMIN

udzielania dofinansowania w postaci tefundacii koszt6w poniesionych na zakup lub zakup

i budowg lub pzebudowg miktoinstalacji odnawialnych i,rodeN enetgii: pomp ciepla do c.w.u.,

pomp ciepla do c.o i c.w.u.., instalacji fotowoltaicznych iinstalacji solarnych na tetenie Gminy

iMiasta Czerrvionka Leszczyny w tamach ptojektu pn. ,,Zakup imottaz vtzqdzei

wykorzystui4cych odnawialne ir6dla energii w Czerwiorrce-Leszczynach" dofinansow^rLego ze

Srodk6w Regionalnego Progtamu Operacyjnego Wojew5dzt'wa Sftskiego na lata.2014-2020, Osi

priorytetowei fV Efektywno66 eflergetyczna, odnawialne itod\a enetgii i gospodatka

niskoemisyjna, Dzia\ane 4.7 Odnawialne Lrodla energii, Poddzialanie 4.7.3 Odnawialne i,rodLa

enetgii - konkuts, realizowanego w formule gtantowej.

eu*r.l
c="RHtLtgflL,'y
Wieslaw Janiszbwskl
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Czerwionk a-Leszcryny, stycz ef 2018 t.
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s1

Definicie

Gmina - Gmina i Miasto Czerwionka-I-,eszczyry.

Ptojekt - finansowany ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego S7ojew6dztwa

Shskiego nalata2014-2020, Osi priorytetowej IV Efektywno66 enetgetyczna, odnawialne

ir6dLa energii i gospodarka niskoemisyina, Dzia\ante 4.7 Odnawialne irod\a enetgii,

Poddzialanie 4.7.3 Odnawialne lrodNa energii - konkuts, ptojekt pn. ,,Zalotp tmontaz

atz4dze:6 wykorzystujqcych odnawialne L6d\.a energii w Czetwionce-Leszczynach",

reahzowany pnez Gmtng

\Wnioskodawca - wla6ciciel/wsp6lwla6ciciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego

zlokahzowanego na tetenie Gminy, bgd4cy osob4 frzyczna"ktory zloLyl wniosek.

Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Projekcie zawter^i4ca oSwiadczeria

wskazane w Regulaminie, skladana pnez Wnioskodawca, zgodnie ze wzorem

stanowi4cym za\qczniknr 1 do niniejszego tegulaminu.

Grant - bezzwrotne Stodki finansowe udzielone Gtantobiorcy ptzez Gtantodawc€ na

podstawie umowy o powierzeniu gtantu na rcaLzacjg inwestycji, zgodnie z zzsadami

przyjgtymi w niniejszym Regulaminie or^z okre6lonymi w Regulaminie konkursu

RPSL.04.01.03-12.01-24-199/17 w tamach Regionalnego Ptogtamu Opetacyinego

Wojew6dzt'va Sftskiego na lata 2074-2020, Osi pdorytetowej tV Efektywno66

eflergetyczna, odnawialne i,r6dla enetgii i gospodarka niskoemisyina, Dzial,arue 4.7

Odnawialne i,rodla energii, Poddzizlmre 4.1.3 Odnawialne trod\a enetgii - konkuts.

Gtantodawca - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny :udzielaj1cr gtant6w na rcahza'cig

inwestycji przez Gnntobiotc6w.

Grantobiotca - Wnioskodawca, kt6ry spelnil warunki okre6lone w Regulaminie i zostaN

ujety na liScie inwestycli zal<ttra,hfikowanych do reilizacli.

Inwestycja - zakup lub zakup i budowa lub pzebudowa instalacji OZE w postaci pompy

ciepla do c.w.u., pompy ciepla do c.o. i c.w.u., instalacji solamej lub instalacji

fotowoltaicznej, gdzie przebudowa tozwmiana iest zgodnie z przepisami ustawy z dnta 7

ltpca 7994 r. - Ptawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 t., po2.7332 ze zm.) iako wykonywanie

rob6t budowlanych, w wyniku kt6rych nastgpuje zmiana paramett6w u2ytkowych lub

4.

5.

7.

J.

6.

8.
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technicznych istniej4cego obiektu budowlanego, z wyj4tkiem chatakterystycznych

parametr6w, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko66, dlugo56, szeroko66.

9. c.w.u. - ciepla woda uiytkowa.

10. c.o. - cenftalne ogtzewarie.

11. OZE - Odnawialne fu6dla enetgii.

T2.Instalacia OZF, mikroinstalacja odnawialnego 2r6dla enetgii o lqcznei mocy

ztinstalowatei elektrycznei ,i" wiEkszej rtlt 40 kW, przy\4czona do sieci

elektroenergetycznej o napigciu znamionowym tizszymnlr ll0 kV lub o mocy osi4galnej

cieplnej w skojarzeniu nie wiEkszei ntz 120 k!7, w postaci pompy ciepla, instalacji solamej

oraz instalacji fotowoltai czne|

13. Wykonawca - przedsigbiorca prowadz4cy dzialalnoSt gospodarcz4 w zakresie monta2u

instalacji OZE, kt6remu Gmntobiorcapowietzy budowg lub przebudowg instalac1iOZE,

dzia\ai+cy co najmniei 3 lata i mog4cy wykaza1 w tym okresie zreallzowan4 budowg

instalacji OZE o \4cznei mocy co najmniej 250 kW lub Gtantobiorca, kt6ry posiada

uptawnienia instalatora instalacji OZE odpowiedniej specjalno6ci wydane przez Ul,zud

Dozoru Technicznego i kt6ry przedstawil Gminie odpowiedni cettyfikat pottxrterdzajqcy

posiadane uprawnienia

14. Budynek mieszkalny - budynek wolnostojacy albo w zabudowie b\iruaczei, szeregowei,

slu24cy zaspokajana pottzeb mieszkalnych, stanowi4cy konstrukcyjnie samodzieln4

calo56, poloiony na terenie Gminy, dla kt6tego zasiatia przezt czona bgdzie instalacja

OZE,,

15. Budynek niemieszkrlry - budynek gospodarczy, g4raL wolnostoj4cy, altana ogtodowa,

budynek inwentatski, na kt6qrm noie byt, z^rnontowana instalacja OZE ptodukuj4ca

energe ciepln4 lub elektrycztq flL potrzeby budynku mieszkalnego zgloszonego do

udzialu w Ptojekcie.

T6. rJproszczony audyt dokument wykonany fl^ zlecenie \Wnioskodawcy zgodnie

zwymagariami okre6lonymi w zalqczniku nt 2 do niniejszego Regulaminu t sporzqdzony

oraz podpisafly ptzez osobg z uptawnieniami instalatota instalacji OZE wydanymi przez

Urz4d Dozoru Technicznego .

77.Trtttal.o66 Projektu - czas, w kt6r'rrrn Grantobiotca zobowiqzany jest do uttzymywania

instalacii OZE wykonanej w raLmach Projektu w niezmienionym stanie technicznym,



obejmui4cy oktes 5 lat od drua zakoiczenia reahzacji Proiektu przez Gming tj. od dnia

wplywu ostatniej ttaflszy dofinansowania na tzecz Gt^rttodawcy, o kt6rym Gtantobiorcy

zostanqp owiadomieni pisemnie.

18. IOK instytucja orgatizuiaca konkurs, do kt6rej zlo1ony zostanie wniosek

o dofinansowanie optacowany ptzez Gmtng.

19.12 - instytucia zatzqdzajqca,kt6ra przygotowuje program opetacyjny, zatz4dza nim otaz

nadzoruje jego tealizacjg ortz kt6ra w imieniu Wojew6dzt'w, S4rki.go zawiera z Gmn?-

umowg o dofinansowanie Ptojektu.

20. Podmiot wykluczony - Wnioskodawca, kt6ry zgodnie z 
^rt.207 

ust 4 ustawy z dlntia 27

sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2077 r., poz. 2077) iest wykluczony

z mozliworici ubiegania sig o dofinansowanie z :udz:o'Nem Srodk6w europejskich.

21. Wydatki kwalifftowane - to wydatki spelniaj4ce kryteria zgodne z VyLycznymi

w zakresie kwalifikowalnoSci wyda&6w w mmach Eutopeiskiego Funduszu Rozwoiu

Regionalnego, Eutopejskiego Funduszu Spolecznego or^z Funduszu Sp6jnodci na lata

2014-2020; wytycznymi zasrartymt w Pzewodniku dla beneficjent6w EFRR RPO \7SL

2014-2020 or^z ZasadzLmi w zakresie kwalifikowania wydatk6w z Eutopejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progtamu Opetacfnego

Woiew6dzt'wa Sftskiego na lata 2014-2020 - formula grantowa i jako takie kwalifikuj4ce

sig do obigcia dofinansowaniem na zasadach okte6lonych niniejszym Regulaminem.

Dokumenty dostgpne s4 na sttonie konkursu nr RPSL.04.01.03-12.01-24-199/17 pod

adtesem htto: / /roo. slaskie.ol /lsi / nabor / 255 .

22.'WydarJ<tniekwalifikowane - to wydatki niespelniajace kryted6w postawionych wydatkom

kwalifikowanym i jako takie niekwalifikuj4ce sig do obigcia dofinansowaniem, ^ 
qm

samym konieczne do poniesieriaprzez Grantobiotca we wlasnym zakresie.

s2

Cel i zasady rcalizacii Ptoiektu

7. Ninieiszy Regulamin iest zgodny z lrre3ci4 Regulaminu konkutsu nt RPSL.O4 .O1.03-12.01-

24-1gg/17 w tamach Regionalnego Programu Operacyjnego rWoiew6dz\va Sl4skiego na

lata 2074-2020, Osi Priorytetow., IV Efektywno66 energetyczna, odnawialne ir6dla
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energii i gospodatka niskoemisyjna, DziaNanre 4.1 Odnawialne fuodb enetgii,

Poddzialanie 4.7.3 Odnawialne trcd\a energii - konkuts.

2. Celem Projektu jest zwipkszenie na terenie Gminy produkcji energii elektrycznej i cieplnei

z OZE,poprzez budowg i przebudowg instalacji OZE, co przyczynt sig do zmnieiszetiz

emisji gaz6w cieplarnianych i poptawy iako6ci powietza.

3. Ptojekt polega na udzielaniu Gmntobiorcom gtant6w na zakup lub zakup i budowg lub

przebudowg instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znaidui4qch

sig na terenie Gminy.

4. Projekt bgdzie reahzowany vty\1cznre w ptzypadku zawarcia przez Gmtne umowy

o dofinansowanie Projektu ze Srodk6w Regionalnego Ptogtamu Operacyjnego

Wojew6dzt'wa S[skiego na bta 2014-2020.

5. Realizacja Projektu pod warunkiem, o kt6rym mowa w ust. 4 zosta\.a zaiplarrowana nalata

2018-2020.

6. Regulamin okreSla zasady teabzacjiprojektu, takie jak:

1) kryteria wyboru Grantobiorc6w;

2) tryb aplikowann o gantf;

3) infotmacie o ptzeznaczeniu gtant6w;

4) informacje o trybie rozhcztnra i wyplacania grant6w, w tym zakres wymaganej od

Gmntobiotcy dokumentacii otrz spos6b jej weryfikacii;

5) zasady dotyczqce odzyskiwania grunt6w w przypadku ich wykorzystania riezgodnt.e z

celami ptojektu gtantou/ego, naruszenia ttrnraloSci proiektu;

6) zasady dotyczqce systemu monitotowania i kontoli Gtantobiotc6w (* tym w okresie

ttwalo6ci);

7) zaszdy dotyczqce infotmacji i ptomocii Ptojektu;

8) zasady sprawozdawania pomocy publicznei (udzielonei Gtantobiotcom);

9) podatek VAT w Proiekcie;

70) zasady przetwarztnia danych osobowych w Ptojekcie.
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7. Na wszystkich etapach tealizacji Ptojektu Gmina bgdzie kontaktowala sie

z Grantobiorcami w formie pisemnej za poSrednictwem list6w poleconych za vvrotnyrn

potwietdzeniem odbioru.

8. Grantodawc w przpudku kierowzlniawemraf,,pytaf,i uwag w ramach rcaliza,ili Ptoiektu

uznaje rt^ t6wni: poczt€ elektoniczn4 telefon oraz przesylki kietowane za

po6tednictrxrem wybtanego operatora pocztowego.

9. Wszys&ie dokumenty skladane pflez Wnioskodauzce/Gtantobiorce fl podstawie

niniejszego Regulaminu powinny by6 zlozorre w formie oryginal6w lub kopii

pot'*rierdzonych na kaLdej sftonie za zgodnoSt. z orygpnalem, podpis rte ot^z parafowane

nakazdej sftonie, trwale spigte.

10. Gmina doptszcza moiliuzo6d wprowadzania zmian do ninieiszego Regulaminu, o kt6rych

bgdzie informowaNa poprzez publikacje zmulr, na stonie intemetowei www.czerwionka-

leszczyn,v.pl/ oze otuz w Biuletynie Informacii Publicznei.

s3

Kryteda udzialuw Ptoiekcie i wyboru Grantobiotc6w

I. Krteda udzialu w Ptoiekcie:

1. Gtantobiorc4 mo2e by6 osoba frzyczta zamieszka\a na tetenie Gminy posiadai4ca

prawo wlasno6ci lub wsp6lwlasno6ci budynku mieszkalnego i niemieszkalnego

Qezeh instalacja OZE ma zostat zabudowana na budynku niemieszkalnym),

kt6ta udokumentuje prawo wlasno6ci popflez przedNoienre aktualnego aktu

notarialnego lub odpisu z ksiggi wieczystej lub innego wiarygodnego dokumentu.

2. W ptzypadku istnienia wsp6hrlasnoSci budynku wskazanego we wniosku,

wszyscy wsp6lwla6ciciele udzielaja Wnioskodawcy pisemnego zemtolenia na

tdzial w Ptoiekcie, zgodnego ze wzorern wskazanym w za\qczniku nr 3 do

niniejszego Regulaminu.

3. Budynek wskazany we wniosku przez lTnioskodawca do budowy lub przebudowy

instalacji OZE musi mie6 utegulou/anA sytuacjA prawn4 w tym zakonczone

postgpowania spadkowe.

4. Wnioskodawca oraz wsp6lwlaSciciele budynku wskazanego we uiniosku na dziei

skladania wniosku nie mog4 posiada6 jakichkolwiek zalegNych zobowiqzai

finansowych wobec Gminy z tytulu naleinoSci podatkowych onz z tytulu oplaty



za gospodarouianie odpadami komunalnymi wnoszonymi i tzecz Gminy a tzkze

z tytuht naleino6ci cywilnoprawnych.

5. ID7nioskodawcy prowadzqcy dzn\allloit, gospodatcz4 w budynku wskazan)rm we

wniosku, w kt6rym cz96t. powierzchni wydzielona iest 17^ ptowadzenie

dzia,lilnoici gospodatczej sq wykluczeni z moiliwo6ci kotzystania z Ptojektu,

chyba ze na potzeby prowadzonei dzn\alno6ci zamontowany zost^\ osobny

licznik (podlicznik), umo2liuriaj4cy dokladne rczdzielene medi6w (energu

elektrycznei, cieplej wody) fr^ cele socialno-bytowe i cele prowadzonei

dztz\zlno{ ci go sp odarcz ei .

6. Jeze\ w budynku wskazanym we wniosku Pflez l7nioskodawca zostaJa

zareiestrowana dznN.alno66 gospodarcz^, ale nie s4tozliczane media (w tym m.in.

enetgia elekttyczna, cieplo) na cele ptowadzenia tej dzia\alno5ci, to w takim

budynku nie st'wierdza sig prowadzenia dzialalnoSci gospodarczei - w zwiqzkl

z powyzszym nie iest on wykluczony z dofinansowania.

7. Vl przypadku prowadzentaw budynku wskazanym we wniosku wigcei ni2 iednego

gospodarst'wa domowego dla udzialu w Ptojekcie konieczne iest prawne

wydzielenie w tym budpku odtgbnych lokali dla ka2dego z prowadzonych

gospodarstw domowych.

8. Gtantobiorca nie mo2e by6 uznawany za podmiot wykluczony, na okolicznoit

czego iest zobowiqzuny z\ozyt, o6wiadczenie zawufte we wniosku.

9. Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na kt6rym bgdzie montowana

instalacja OZE, nie moie by6 pokryty azbestem. Wnioskodawca moze wzi4t.

udziaN w Projekcie pod warunkiem zlozeria wraz z wnioskiem zobowtqzntb do

usunigcia azbestu najp61neiw teminie 6 miesigcy od momentu poinformowania

goptzez Gming ze zawar\aumow€ o dofinansowtnie zlZ.

l0.Budynki bgd4ce w takcie budowy moga zostaC zg\.oszone do Projektu przez

Wnioskodawc6w pod warunkiem zNoieria wr^z z wnioskiem zobowiqzaria do

ukofczenia budowy i oddania budynku do uiytu naipotnei w terminie 3

rniesigcy od momentu poinformowania go Ptzez Gming ze zatxtatla umowe

o dofinansowatiezlZ.
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ll.Budynki obigte ochron4 konserwatora zabytk6w dla udzialu w Ptoiekcie

wytrragz1jq uzyskania jego pisemnej zgody w zaktesie wymaganym przepisami

pfawa.

l2.Wnioskodawca zagwattnttje spelnienie podstawowych wymagai dotyczqcych

obiekt5w budowlanych, konstukcji oraz ich wyttzymaloSci na obciqzerua

zgodnie z Ustaw4 z drua 7 hpca 7994 r. Ptawo budowlane (t. i. Dz.U. z 2077 r.

po2.7332 ze zm.).

l3.Wnioskodawca, kt6ry chce samodzielnie dokona6 monta2u instalacji OZE moze

wnioskowa6 wyl4cznie o dofinansowanie nL zakup instalacji OZE 0.i

komponent6w) i zobowiqzany iest pizedstawi6 Gminie cettyfikat wydany przez

IJru4d Dozoru Technicznego pot'urierdzaj4cy posiadanie pruez niego uptawnieri

instalatota instalacji OZE dmego typu.

II. Krvteria wvboru Grantobiotcv:

1. Grantobiorcy zostan4 wybtani w drodze otwartego naboru prowadzonego pnez

Gming z zachowaniem bezsttonno6ci, przejtzystoici zastosowanych ptocedur,

w oparciu o kryteda udzialu i wyboru okre6lone w niniejszym Regulaminie.

2. Ocena $Tnioskodawc6w nast4pi na podstawie kryterium weryfikuj4cego czy

Wnioskodawca spelnia kryteda udzialu w Ptojekcie wskazane w pkt I onz czy

z\ozy\. z zachowaniem wyznlczoflego terminu prawidlowo wypelnione

dokumenty:

1) wniosek na formularzu stanowi4cym za\qcznlk m 1 do ninieiszego

Regulaminu;

2) dokument potwierdz^jccy praulo wlasno6ci do nieruchomo6ci;

3) w przypadku wsp6lwlasnoSci zgodg pozostalych wlaScicieli na udzitl

w Ptojekcie, na formulazu stanowiacym za\.qcznik nr 3 do niniejszego

Regulaminu;

4) uproszczony audyt wykonany zgodnie z wytycznymi okte6lonymi

w zzN4czrtikttm 2 do niniejszego Regulaminu

3. Spos6b weryfikacji krytedum bgdzie opietal sig na ocenie: spelnia/nie spelnia

kryterium.



1.

4. Niespelnienie kryterium wskazanego w ust. 2bgdzie skutkowalo pozostawieniem

wniosku b ez tozpatrzeria.

s4

Tryb aplikowania o granty

Mieszkafcy,kt6rzy chc4wzi4t. udzial w Ptojekcie s4zobowi4zani do dnta 2 m^rca

2078 r. z\.ozye wniosek wta;z z o6wiadczenia-i *g wzonr okte6lonego w ztN4cznil<w

nr 1, dokument potwierdzaiccy prawo wlasno6ci budynku wskazanego we wniosku

oraz w ptzypadku wsp6lwlasno6ci zgodg pozostalych wsp6lwladcicieli na udzial

w Ptoiekcie wg wzoru okteSlonego w za\qcztiku nt 3.

W terminie do dnia 2 marca 2078r. \Tnioskodawca zobotit4zany jest dostarczy(.

uproszczony audyt sporz qdzony zgodnie z zasadamt okre6lonymi w zaNqcztiT<w nt 2.

Dokumenty wskazane w ust. 7 i 2 naleLy sklada6 osobiScie w formie papierowej

w\Jngdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Patkowei 9, 44-230

Czerwionka-I*szczyny w Kancelarii Urzgdu w godzinach pracy Urzgdu.

Zmiaina iakichkolwiek danych za,wzrttych we wniosku jak i w innych dokumentach

skladanych w zvri4zku z tdziaLem w Ptojekcie wymaga poinformowania Gminy

przezV/nioskodawca/Gtantobiotcg o tej zmianie w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej Gmina sporzqdzi i opublikuje na stronie

intemetowei p"d adresem wwwczerrriionkaJeszczyny.plloze oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej listg inwestycji zakwalifikowanych do rcahzacii zawierajqcq.

imie i nazwisko Gmntobiotcy otaz todzai i moc instalacji OZE.

Gmina w dowolnym terminie, po ztmieszczeniu ogloszenia na sftonie intemetowej

pod adtesem www.czerrvionka-leszczyny.plloze ot^z w Biuletynie Informacji

Publicznej moze przeprowtdzi( dodatkowy nab6t wniosk6w w celu stworzenia listy

rezerwowej. Nab6t ten bgdzie odbywal sig na zasadach toisamych z zasrdami

okreSlonymi w niniejszym Regulaminie wzglgdem naboru podstawowego.

Gmina po uzyskaniu informacii o udzieleniu dofinansowania i podpisaniu umowy

zlZ potnfotmuie o tym Grantobiotc6w i wezwie ich do podpisania umowy

2.

J.

5.

7.
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o powierzeniu gtantu, stanowi4cej za\qczrrik nt 4 do ninieiszego Regulaminu

w terminie 1 miesi4ca od dnia offzymariainformacji.

8. Nie zawarcie ptzez Grantobiorc€ umowy o powietzenie grantu w terminie

wskazanym w ust. 8 powoduje wykluczenie Grantobiotcy z Proiektu.

9. W przypadku Smierci Gmntobiotcy przed podpisaniem umowy i niewst4pieniem

spadkobierc6w w jego prawa naip61nej do dnia podpisania umowy o powierzenie

grantu oraz w ptzypadku wykluczenia Gtantobiorcy z Ptojektu iego miejsce na li6cie

zajmttje Wnioskodawca z hsty tezerwowej, o kt6tej mowa w ust. 7 wnioskuj4cy

o takq sam4 instala cj7 OZE.

10. Grantobiorca moze przyst4pi6 do rcalizacii inwestycji po podpisaniu umowy

o powierzenie gtantu orazpo pzeprowadzenirttozeznania rynku popruez ptzeslanie

do minimum 3 pzedsigbiotst'ur zapytarttl ofettowego zgodnego ze wzorem

wskazanym w zalqczniku nt 5.

11. '07 terminie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie gtantu Grantobiotcy

powinni tozpocz4t inwestycie i zakoiczyt ja w tetminie do 72 miesigcy od dnia

zawarctt tej umowy.

s5

Informacia o pfrzeznaczeniu grant6w

7. Granty b9d4 udzielane w formie refundacji na zakup lub zakup i budowg lub

przebudowq instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych

znajduiqcych sig na tetenie Gminy, w postaci:

1) instalacji fotowoltaicznejprzeznaczonej do ptodukcji enetgii elektrycznei;

2) instalacji solamej ptzeznaczonej do produkcji energii cieplnej na pofizeby

podgtzewatiz c.w.u.;

3) pompy powietrznej do c.o. oiaz c.w.u. przezn^czonei do produkcii enetgii

cieplnej na poftzeby c.o. ora,z c.w.u.

4) pompy powieftznej do c.w.u. przeznaczonej do ptodukcfi enetgii cieplnei na

potrzeby c.w.u..
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2.

J.

Ostateczny dob6t instalacji OZE, kt6n moze zostat z^fiofltowana, dokonany

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych we wniosku otaz

w uproszczonym audycie.

Instalacia OZE musi spelnia6 minimalne parametry okredlone w za\ucztiku nr 6 do

niniej szego Regulaminu.

Umowa o powietzenie grantu moze zostat zawafit wyN4cznte na zakap lub zakup

ibudowg lub przebudowg tego rcdzalt instalacji OZE,kt6ry zostal okte6lony we

wniosku.

Enetgia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zamontowanych

w ramach Projektu musi by6 zuLywanz na wlasne potfzeby gospodatstw domowych

i nie moze by6 wykotzysty'cvana do ptowadzenia dzia\.ilnoici gospodatczei.

Niewykorzystana cz96(, enetgii elektrycznei wyprodukowana z tnstalacii

fotowoltaicztei moze by6 wprowadzona do sieci elektoenetgetycznei w celu

rnag zynowania i bilansourania zgodnie z obowiqzul4cymi ptzepisami.

Wysoko66 grantu dla Gtantobiotcy fl2 rczlizagjg inwestycii nie moie przektoczyt

watto6ci wskazanych w ust. 11.

STydatki kwalifikowalne to wydatki netto dotyczqce nabycia instalacii OZE t w

przlrpadku, gdy prac tych nie prowadzi samodzielnie i osobi6cie Grantobiorca

posiadajacy odpowiednie uprawnienia instalatota instalacii OZE, wydatki netto

poniesione n^plz,ce ztvi4zate z jej budowtu ptzebudow4 i podl4czeniem.

Koszty niekwalifikowane to w szczeg6lno6ci:

1) koszt podatku VAT naliczonego z tytulu nabycia lub nabycia i budowy instalacji

OZE,;

2) koszty prac zww^nych z adaptacjabudynku na poftzeby nowego odnavrialnego

Lt6d\a ciepla lub eneryii elektrycznej;

3) przet6bki weu/n€trzflych instalacji w budynku;

4) koszty rob6t towarzyszqcych (.p., wymiana cz96ci pokrycia dachowego,

obt6bki blachatskie, instalacja odgromowa, femoflt i przebudowa komin6w

otaz innych element6w konstrukcyjnych dachu/budynku) ;

5) optacowanie tproszczonego audytu;

5.

7.
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6) koszty pruc miqzanych z budowq pzebudow4ipodlqczeniem instalacii OZB,

wykonywanych samodzielnie i osobi6cie przez Gnntobiorca posiadai4cego

uprawnienia instalatota instalacii OZE .

9. Koszty niekwalifikowane Wnioskodattcaf Gnntobiorca zobow't4zany jest pokryd we

wlasnym zaktesie.

10. Grantodawca nie okre6la minimalnej k*og dofinansowatia i minimalnei watto6ci

instalacji OZE.

11. Maksymalne koszty loralifikowane instalacii OZE mog+wynie56:

1) dla instalacji fotowoltaicznej - na 1 kril7p do 5 500,00 zl netto;

2) instalacja solarna:

- 2 kolektory - do 10 000,00 z\ netto

- 3 kolektory - do 72 000,00 zN netto

- 4 kolektory - do 14 000,00 z\.netto

3) pompa powiettzna do c.o. i c.w.u. - do 40 000,00 zl netto zainstzlaciQ;

4) pompa powiettzna do c.w.u. - do 9 000,00 zN netto

s6

Informacie o trybie rozliczania i wyptacania grant6w w tym zaktes wymaganei od

Grantobiotcy dokumentacii omz spos6b iei weryfikacii

1. Po zakoriczeniu budowy lub przebudowy instalacji OZE Grantobiorca zglasza

Gminie gotowo66 zainstalowanej instalacji OZE do odbioru.

2. Gmina wruz z upowainionym przez nt4lnspektorem nadzont dokonuje odbioru

instalacji OZE badajac i"i ptawidlowy montai, or^z spelnienie warunk6w

okte6lonych w Regulaminie, podpisuj4c ptotok6l odbioru instalacii stanowi4cy

zrLqcztiknr 7 do niniejszego Regulaminu.

3. Po dokonaniu przez Gming odbioru instalacji OZE oraz oplaceniu Pflez

Gmntobiorca faktury VAT wystawionei przez Wykonawcg, Gtantobiorca sklada do
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Urzgdu Gminy wniosek o rozliczenie gtantu, zgodnie ze wzoternwg zaNqczntka m B

do niniejszego Regulaminu.

4. Razem z wnioskiem o rozhczetie grarltu Gtantobiotca przedstawia:

1) dow6d ksiggowy - fakury/rachunki potwietdzaj4ce zal<-tp lub zakup i montaz

fabrycznie nowych a:zqdzen skladaj4cych sig na kompletn4instalacjg OZB,;

2) dow6d zapN.aty (pot'rierdzenie ptzelewu, wyci4g bankowy) potwretdzaiqcy

poniesienie wydatku;

3) protok6l odbioru wskazuj4cy jakie elementy tozhczeniowe zostaNy wykonane

oraz polwierdzaj+cy efekt ekologlczny (wz6r protokolu stanowi zalqcznik r 7

do niniejszego Regulaminu);

4) zg\oszerie podl4czenia do sieci elektroenergetycznei w przypadku instalacji

fotowoltaicznej;

5) orygqna\y o6wiadczeri podpisanych ptzez Gtantobiotca w zakresie:

a) poniesienia wydatk6w w spos6b oszczgdny, tzn. niezawy2ony w stosunku do

Stednich cen i stawek rynkorrych i spelniajacy wymog uzyskiwania

najlepszych efekt6w z danych naklad6w;

b) btaku wyst4pienia podw6jnego dofinansowznia wydatk6w;

.) o nieprowadzeniu dzia\alnoici gospodatczej lub o6wiadczenie w sptawie

pomocy de minimis, w t5,rrn wysokoSci dotychczas udzielonei pomocy de

minimis;

d) dotyczqce ttwalo6ci ptzedsigwzigcia.

5. W ptzypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w pkt od 1 - 5 lub

blgdu w dokumencie Grantobiorca bgdzie mial 5 dfli toboczych na

skorygowani e / azapelntenie dokum entacji od dnia oftzy m^niz- w ezw atia.

6. Dokumenty wskazane w ust. 4 bgda weryfikowane ptzez Gtantodawca pod k4tem

oceny:

1) czy produkty, kt6re zostarrq objgte wsparciem zosta\y dostatczone

Gtantobiorcy, a uslugi i prace budowlane zrea)izowane;

2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiotca zosta\y poniesione,



3) czy spelniaia ofle wymogi stawiane przez obowi4zui4ce przepisy ptlw^,

wymagania Regionalnego Ptogtamu Operacyjnego Wojew6dztwa S[skiego

2014-2020 i warunki wspatcia.

7. Grantodawca bgdzie przektzywtl Srodki finansowe na tachunek bankowy wskazany

przez Grantobiorca w umowie o powietzenie gtantu w terminie 14 dni od dnia

pozytywnego rozpalirzenia wniosku o rozliczetie grantu.

s7

Zasady dotycz4ce odryskiwania grant6w w przypadku ich wykotzystania niezgodnie

z celami proiel$u grantowego, narus zenia trwaloS ci ptoiektu

1. Zabezpieczenie prawid\.owei rcilizacji umowy o powierzenie grantu ze strony

Gmntobiotcy odbgdzie sig poprzez:

1) wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu postanowien dotyczqcych

zobowiqzaria do zwrotu grantu w ptzypadku wykotzystania go niezgodnie z

celami Ptojektu;

2) wptowadzenie w umowie o powietzenie gtantu postanowiei dotyczqcych

obowi4zku poddania sig monitodngowi i kontroli gtant6w wg zasad opisanych

w par. 8. Regulaminu;

3) podpisanie weksla in blanco wraz z deHatacj4 wekslowq zgodnie z

postanowieniami umowy o powiezenie gmntu.

2. NiewywQzywanie sig Grantobiorcy z rcalizacji umowy o powierzenie grantu,

stanowi podstawg do odst4pienia od ntej przez Gtantodawca.

3. 107 przypadku odst4pienia od umowy ptzez Gtartodawca lub uznania za korieczry

A\rtot grantu lub iego czg6ci, zirtot ten nast4pi na pisemne wezwanie Gtantodawcy

w terminie 14 dni od dnia otnymarrit ptzez Gnntobiorca tego wezwania, na

mchunek bankowy wskazany w wezwaniu wraz z odsetkami jak dla zaleglo6ci

podatkowych liczonymi od dnia wyplaty grantu do dnia iego pelnego zwrotu.
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1.

s8

Zasady dotycz4ce systemu monitotowania i kontoli Gtantobiotc6w

(w tym w oktesie trwalo6ci)

Grantodaw ca bgdzie prowadzil monitoring i konttolg powierzonych gtant6w.

W umowie o powiezeniu gtantu zmjd4 sig odpowiednie postanowienia dotyczqce

poddania sig przez Gtantobiorca czynno6ciom konttolnym wykonywanym na

potrzeby Proiektu ptzez GnttodawcA oraz inne instytucje do tego upmwnione.

Grantobiorca umoZliwia pelny i ntezakL6cony dostgp do wszelkich informacii,

tzeczy, mateia\.6w, :utz4dze:i,, sprzet6w, obiekt6w, teten6w i pomieszczei, w

kt6rych reahzowant bgdzie inwestycja lub zgtomadzona bpdzie dokumentacja

dotycz4ca realizowanei inwestycji, z\\rt4z^nych z tea)tzacj4 umowy o powierzenie

grantu.

Wszyscy Grantobiorcy bior4cy udziil. w Projekcie b9d4 podlega6 konttoli w

Ptojekcie.

5. Grantodawca bgdzie prowadzil monitodng i kontrolg powietzonych gtant6w

PoPtzezi

1) kontakty z Gtantobiotcami poptzez e-mail, telefon;

2) bezpoirednie wizyty w miejscu monta2u instalacji OZE, o kt6rych Gtantobiotcy

bgd4 informowani telefoniczne lub popflez e-matl przez Grantodawca z

wyprzedzeniem minimum 3 dfli. Efektem *byry bgdzie dokumentacia

fotogr*frczna wykonan^ pflez osoby wizytuj4ce, posiadaj4ce upowainienia do

czynnoSci konttolnych, wydane przez GrarrtodawcA. Konffola bqdzie polega6 na

sprawdzeniu, czy z^mofltowane instalacje OZE spelniaja wymogi okre6lone w

Regulaminie i s4 u2ytkowane zgodnie z ptzezt czeniem;

3) konttola z\oilonych przez Gruntobiorcg dokument6w dotyczqcych tozhczeria

grantu, stanowi4cych akta kontoli ftontrola dokument6w nast4pi w UzEdzie

Gminy), w tym zweryfikowanie oryginal6w co naimniej nastgpui4cych

dokument6w z fakttrz, f rachunek, potwietdze nie zaplaty za faklurg f tachunek,

protok6l odbioru (oraz inne dokumenty potlierdzaj4ce wykonanie zadania lub

iego czg6ci rrp. kxta gwanncyjna, cettyftkat). Konuola bgdzie polega6 na

sprawdzeniu prawidlowoSci rcilizacji inwestycii ora;z prawidlowodci

J.

4.
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7.

przygotowania dokumentacii rczhczeniowej. Kontrola nast4pi ne p6i,nei nii w

ci4gu 21 dni od momentu zNozenia wniosku o tozliczenie grz;ntw pflez

GtantobiotcA;

4) niezapowiedzizne *oyq monitoruj4ce, w pruWadku domniemania wykozystania

grantu niezgodnie z przezn^czeniem;

5) -iryty monitoruj4ce innych instytucji ni Gmlrla, uptawnionych do konttoli

funduszy UE, na lic;zdym etapie rcalizacjt ptojektu (w tym w oktesie trwalodci

projektu).

Utrudnianie konttoli lub wykazarnie w ftakcie kontroli ttzqcych naruszeri

Regulaminu bgdzie skutkowalo odst4pieniem Grantodawcy od umowy o

powietzenie grantu i koniecznodci4 zwtotu grantu na warunkach wskazanych w par.

7 ust. 3.

W przypadku zmiany wlaSciciela budynku wszelkie prz.w^ i obowiazki okte6lone w

umowie o powierzenie gmntu ptzechodzq na norilrego wla6ciciela, w tym r6wnie2

konieczno66 poddania sig czynno6ciom kontolnym i monitorujacym. No-y

wla6ciciel w terminie 14 drri od dnia przejicia prawa wlasno6ci jest zobowi4zany do

dostarczenia Gminie odwiadczenia o wyra2eniu zgody na poddanie sig czynno6ciom

kontrolnym i monitorui4.y^, uftzymanie trwalo6ci ptoiektu oraz przesttzegnie

warunk6w Regulaminu i umowy o powierzenie grantu.

W czasie ttwalo6ci ptojektu Gmntobiorca zobowrqzuje sig do:

1) wykorzystywania instalacji OZE or^z iri efekt6w wy\qcznte rtl potrzeby

gospodatst'wa domowego;

2) wla6ciwej eksploatacii instalacji, ti. zgodnej z pierwotnym przeznaczeriem

i p atametami technicznymi;

3) niedokonywania ztdnych przer6bek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody

Gtantodawcy;

4) przeprowadzanit pzegl4d6w serwisowych zgodnie z warunkami oke5lonymi w

karcie gwaran$1tej, kt6r4 przekaze wykonawca;

5) ubezpieczeria instalacji w standatdzie ,,od wszystkich ryzyk".
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9.

10.

Gtantobiotca zobowiqzuje sig do osi4gnigcia, w tetminie wskazanym w umowie

o powierzenie gtantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.

Monitorowanymi efektami ekologicznymi beda w zaleznoici od rodz*iu instalacii

OZE:

1) sz^cowany roczrty spadek emisji gaz6w cieplamianych (tony ekwivralentu

CO2/tok);

2) hczbawybudowanych jednostekwyanrzania energii elektycznei z OZE (szt.);

3) ltczba ptzebudowanych jednostek wywarzaria energii elektrycznei z OZE

(szt.);

4) \czbawybudowanych iednostekwytwarzania energii cieplnei z OZE (szt.);

5) ltczbaprzebudowanych jednostekwytvratznto energii cieplnei z OZE (szt.);

6) dodatkowa zdolno66 wytwutz^tiz- enetgii elektrycznei ze ir6de\. odnawialnych

@r$v);

7) dodatkowa zdolnoS6 wy*rarzatia energii cieplnei ze Lr6de\ odnawialnych

(lv[!if ;

8) stopieri tedukcji PM10 (t PM10/tok);

9) produkcia enetgii cieplnei z nowych mocy wytw6tczych instalacii OZE

M$(h/tok);

10) produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytw6rczych nstzlacii OZE

(Q{srh/tok).

11. Efekt ekologiczny bgdzie weryfikowany pfzez Gmine poPfzez zestaw"ienie

planowanego efektu ekologicznego okre6lonego w upfoszczonyfn audycie z danymi

rLa temat wyt'worzonej w czasie ostatnich 12 miesigcy enetgii cieplnei lub

elektrycznei, dostarczaLnymi ptzez Grantobiotc6w w formie pisemnei zgodrie ze

wzoter"6- ankiety stanowi4cej zaNqcznTk nr 9 do Regulaminu, co 72 miesigcy od dnia

rozpoczgcia okresu trwalo6ci projektu, o kt6rym to dniu Gtantobiotcy zostafuq

poinformowani.

12. Efektekologiczny bgdzie weryfikowany pflez okres trwalo6ci proiektu w kt6rym to

Gtantobiotca zobowi1zuie sig do iego uffzymatia.



se

Zrcady dotycz4ce informacii i ptomocii Prciektu

Gtantodawca zobowi4zuje sig do infotmowania mieszkaric6w o wsp6lfinansowaniu

reahzac)i ptoiektu pruezlJrrtg Europejsk4 zgodnie z wymogami rczporz4dzenia og6lnego,

l7ytycznymi w zakresie informacji i ptomocji progtam6w operacyjnych polityki sp6inoSci

na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Ksigg4 identyfikacji wizualnej znaka matki Fundusze

Europejskie i znak6w progtam5w polityki sp6jno6ci nalata 2074-2020, publikowanymi na

stronie htto: / /www.mo.slaskie.ol.

s10

Zasady sprawozdawania pomocy publicznei

W ptzypadku os6b faycznychprowadzqcych dznNalno66 gospodatczlgruflt stanowi

pomoc de minimis , a iej udzielenie nastgpuje, w zaleznoici od zakresu ptowadzonei

dziaNzlno ici, zgo drie z:

1) rozporz4dzeniem Komisji pE) Nr 1407 /2013 z dria 18.12.2013 r. w sprawie

stosowania art. 707 i 108 Ttaktatu o funkcionowaniu Unii Euopeiskiei do

pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013);

2) rozporzqdzeniem Komisji pE) Nt 1408/2013 r. w sptawie stosowanit art.707 i

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eutopeiskiei do pomocy de minimis w

sektoze tolnym pz. UE L 352/9 z 24.72.2013).

'W'arunkiem uzyskania gfantu pzez podmioty ubiegai4ce sie o pomoc de minimis

jest przedlozene zziwiadczef,lub o6wiadczeir, o kt6rych mowa w aft. 37 ust. 1 pkt 1

oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnra 30.04.2004 t. o postEpowaniu w sptawach

dotyczqcychpomocy publicznej G j.Dr.lJ. z 2007 r. Nt 59, poz. 404 ze zm.) of^z -
w zaleznoici od rodzaju pomocy de minimis, o kt6r4 ubiega sig wnioskodawca -
informacji okre6lonych w:

1) rozpotzqdzeniu Rady Ministt6w z drua 29.03.2010 r. w sptawie zakresu

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegai4cy sig o pomoc de minimis

(Dr. U. Nt 53, poz.377 ze zm.);

1.

2.
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2) w przypadku pomocy de minimis na podstawie tozpotzqdzenia Komisii UE

m 1407 /2073,

3) rozporz4dzenia Rady Ministr6w z drua 11.06.2010 t. w sptawie informacji

skladanych pnez podmioty ubiegaj4ce sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub

rybol6wst'wie - w ptzypadku pomocy de minimis w tolnictwie lub

rybol6wst'wie.

3. Vzoty dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2 zostanq udostgpnione

Grantobiorcom fl^ stronie www.czetwionkaleszczyn)r.pl/oze or^z w Biuletynie

Informacji Publicznej po uzyskaniu informacji o ottzymaniu dofinansowaria ptzez

Gmin9.

s11

PodatekVAT w Proiekcie

Podatek VAT w Proiekcie stanowi koszt niekwalifikowalny w zwi4zku z czym musi

zosbe poniesiony przez Gnntobiotca z iego 6rodk6w wlasnych i nie podlega

refundacii w ramach dofinansowania.

Stawkg podatku VAT nale2y nahczyt, w wysoko6ci zgodnej z ustaw4 z dtia 77 marca

2004 t o podatku od towat5w i uslug.

s12

Pruefrtatzanie danych osobowych w Proiekcie

Gtantobiorca wynLa zgodg fia puet\t^rzanie swoich danych osobowych zgodnte z

ustaw4 z drua- 29 sietpnia 7997 r o ochtonie danych osobowych (tekst jednolity Dz.

U. z 2076 r., poz. 922) wy\qcznte dla potrzeb rcahzacji Ptojektu w zakresie

niezbgdnym do jego prawidlowej rcahzacji na kazdym etapie reahzacji Projektu

zar6wno ptzez Grantodawca, iak t6wnie2 IOK/IZ.

Administatolem danych osobowych jest Gmina.

Osobom, kt6rych dane dotycz4 przys\ugaie ptawo dostEpu i kontoli do tre6ci

ptzefrvarzanych danych onz ich poprawiania.

t.

2.

7.

3.
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4. Podanie danych osobowych jest dobtowolne, iednak bez ich podania nie jest

mo2liwy udzia\ w Projekcie.

Z alqczniki do Re gulaminui

7. W z6r wniosku zawierajqcy o6wiadczenia wskazane w Regulaminie;

2. lTytyczne dla uproszczonego audytu;

3. Wz6r zgody wsp6lwla6ciciela na udzial w Proiekcie;

4. Vz6r umowy o powietzenie grafltu;

5. \Yz6r zapytznl^ ofertowego;

6. Minimalne parralrnetty dla instalaciiOZE;

7. Vz6r ptotokolu odbioru instalacji OZE;

8. Vz6r. wniosku o rozhczenie grantu;

9. Vlz6r ankiety skladanej przez GnntobiotcA w oktesie trwaloSci.
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Zalqcznik nr 1

WNIOSEK
ouDZrAL\r PROJEKCTE

Dane Wnioskodawcv:

Imig i nazwisko: .............;
Adtes zamieszkaria:...... .........;
Seria i nr dowodu osobistego:

wydany przez: .......;
PESEL: .............;
Adtes e-mail ......; ff telefonu: ..........;

Dane budvnk6w:

a. Budynek mieszkalny:

Adtes: .............;

Podstawa prav/na dysponowania: .. ................;

Dane wszystkich wsp6lwla6cicieli:

Powierzchniauiytkowa ..... icalkowit^..... .............;

Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzaj dachu: .......;

Budynek zostaN. oddany do uiytku: TAK/NIE*.

Budynek jest objet| ochron4 konsetwatota zabytk6w: TAK/NIE*.

b. Budynek niemieszkalny: (doflcryt wnioskodawaiw, ktdtA cbcq qamontowai na budlnku

nieniesqkalnln, instalaqe eneryig napohrybl budlnku niesqkalnego)

Adres: .......;

Podstawa ptawna dysponowaniai . . .. . ... ..........;

Dane wszystkich wsp6lwlaScicieli:

Powiezchnia calkowita ........;

Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzai dachu: ........;

2_

I



Zalqcznik nr 1

Budynek zosta\. oddany do u2ytku: TAK/ NIE*

Budynek jest objgty ochron4 konserwatora, zabytk6w: TAK/NIE*

3. Instalacie Odnawialnv ch 2t6del Enerrrii:

Rodzaj instalacji o kt6t4 wnioskuje na podstawie ninieiszego wniosku i zaktes ptac

obj gtych dofinansowaniem:

Miejsce montaZu instalacji: (budynek, grunt, rcdzai budynku)

D zialalnoit sosoodarcza:

^. Czy w budynku iest zareiestrowana dzialalnoit, gospodarcza:TAK/ NIE*

b. Na potrzeby zareiesttowanej w budynku dzialalnoSci gospodarczej nte sq tozhczane

media (energia elekttyczna, ciepla woda) na cele prowadzeniz tej dzia\.oJno6ci: TAK/
NIE/NIE DOTYCZY*

c. Czy w budynku iest prowadzona, dznlilno56 gospodarcza: TAK/ NIE*

d. Na potrzeby ptowadzonej w budynku dzialalno6ci gospodarczei zamontowany zostaN

osobny licznik (podlicznik), umoiliwiajacy dokladne tozdzielenie medi6w (energri

elektrycznej, cieplei wody) na cele socialno - bytowe i cele ptowadzonei dzialalno6ci

gospodarcz ej: T.PIK / NIE/NIE DOTYCZY*

OSwiadczenia:

^. Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci kamej wynikajacej z Kodeksu Kamego (art.297
parl KI9 ci4z4cei nL osobie, kt6ra pruedk\ada po&obiony, przerobiony,

po6wiadczai4c/ nieprawdg albo niezetelny dokument albo niezetelne, pisemne

o6wiadczenie dotycz4ce okoliczno6ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia

finansowego ptzyzn^w^nego na podstawie proiektu ptowadzonego przez Gming
i Miasto Czerw'ionka -I*szczyny.

4.

Powieftzna pompa ciepla do c.w.u.

Powietfzna pompa ciepla do c.w.u i c.o.

2

Rodzai ifftalacii Zehtp instalacii Zdnry i moatai
inetalecii

Instalacj a fotowoltaiczna

Instalacja solatna



b.

Zal4cznik nr 1

Zapoznt\.em sig z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji

koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budourg lub przebudowg mikroinstalacii

odnawialnych i$de\. energii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepla do c.o i c.w.u..,

instalacii fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka -I*szczyny w ramach ptojektu dofinansowanego ze 6rodk6w RPO !7SL

2074-20, dzia,\.anta 4.1.3, fotmuLa grartowa izobowi1ntjg siE do tespektowania jego

postanowiefi.

W budynku mieszkalnym wskazan;rm w pkt 2 nintejszego wniosku ptowadzone jest

tylko jedno gospodarsrwo domowe/prowadzone jest wigcej ni2 jedno gospodatstwo

domowe ikailde z gospodatstw posiada ptawnie wydzielony odtgbny lokalx.

d. Nie jestem zgodnie z art 207 ust 4 ustawy z drtra 27 sierynta 2009 r. o finansach

publicznych wykluczony z mo2liworici ubiegania sig o dofinansowanie z udzialem

Srodk6w eutopejskich.

Na dziei skladania wniosku nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek zaleglych

zobowiqzti finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tyhrlu

naleino6ci cywilnopta$/nych, podatkowych otaz z tytulu op\aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

Gwarantuig w odniesieniu do budynk6w wskazanych w pkt 2 spelnienie

podstawowych wymagai dotyczqcych obiekt5w budowlanych, konstrukcii oraz rch

wyftzymt\oSci na obci4zenra zgodnie z Ustaw4 z dria 7 lipca 7994 t Prawo

budowlane (t. i. Dz.U. z 2077 t. poz. 7332 ze zm.).

Azbest na dachu budynku mieszkalnego/niemieszkalnego* wskazanego w pkt 2

niniejszego wniosku zostanie usunigty najp6inej w terminie 6 miesigcy od momentu

poinfotmowania mnie ptzez Gming ze za'wat\a umowe o dofinansowante zlZ.

(doAry wniotkodawaiw ktdrp wkaqali, 7g na buStnku <naJdoit ig albut)

e.

3



Zalqcznik nr 1

Budynek wskazany w pkt 2 zostanie oddany do u2ytku naip6tntej w terminie 3
miesigcy od momentu poinfotmowania mnie przez Gming ze zawarNa umowe

o dofinansowaniezlZ

(doAry wnioskodawaia knir4t wskaryli, 7g btt@rek <rEdEe;ig w trakcie badoult)

Energia produkowana pflez instalacie odnawialnego Ltod\a enetgii bgdzie

wykorzystywata wy\qcznie na pottzeby prowadzonego pfleze mnie gospodarstwa

domowego.

Posiadam uprawnienia instalatora instalacji OZE o specialno6ci '.. ' '

potrndetdzone aktualnym certyfikatem wydanym przezUtzqd Dozoru Technicznego.

(doUry wnioskodaytaiw knir4t wnioskuja o dafinansowanie na qakup in$alafi i rybowiaryja si€ do ieJ

u n o d{e ln ego qam o n towania)

Wynzam zgodg na przetwarzatie, publikacje, wykotzystywanie swoich danych

osobowych otaz \izef,inku w celach zttttqzanych z proiektem pn.: ,,Zaktp i montai

t/q4dryti rykotystu1arych odnawialne (nidla eneryii w CTenaionce-L.esqgrynacll' zgodnie z

ustaw4 z dnra 29 .08.1997r. o ochtonie danych osobowych Q z.U .201 6.922 t-i.)

Jednocze6nie o6wiadcz^tn, ze iestem wlaScicielem/ wsp6lwla6cicielemx poloionei

w .... Ptzy ulicY. . !........ r,

nr ewidencyjny dzia,\l<t: ........, dl, kt6tej wlasno66 poSwiadczona iest na podstawie

ksiggr wieczystei/ aktu notarialnego/ postanowienia sadu/ innego dokumentu*, ti. (tazwa

i nr dokumentu) ......... i mam pfav/o do dysponowania

powyzsz4 nietuchomodcia umo2liwiajyc zat6wno instalacjg jak i eksploatacjg pnynaimnel

w okresie tq/alo6ci projektu instalacii wykorzystuj4cej odnawialne ir6dLa enetgii.

4
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Zalqcznik nr 1

1X/ zalaczeniu do wniosku skladam:

a. dokument porurietdzaj4cy prauro wlasno6ci budynku wskazanego we wniosku;

b. zgodg pozostalych wsp6lwlaScicieli na udziaN. w Ptojekcie wg wzoru okte6lonego

w za,\4czniku m 3;

c. certyfikat wydany przez Unqd Dozoru Technicznego (tylk" dla wnioskodawc6w

wskazanych w pkt 5 ppkt j);

d. zgoda konserwaton zabytk6w na udzia\. w Projekcie iprzeprowadzenie planowanych prac

budowlanych (tylko dla budynk6w wskazanych w pkt 2 objgtych ochton4 konserwatora

zabytk6w).

data, miejscowo66 podpis

5



Zalqcznik nr 2

WYTTCZNE DLA UPROSZCZONEGO AUDYTU
ENERGETYCZNEGO

PonrLszy wzotzec okeSla minimalny zakres optacowania i jego elementy obligatoryjne dla

pzedsigwzig6 inwestycyinych w nastgpuj4cych technologiach:

1. Instalacje fotowoltaiczne (wytwarzar.ie energii elektrycznej)
2. Instalacje solarne (wytwarzanie energii cieplnej)

3. Instalacje pomp ciepla na potrzeby cieplejwody uz5rtkowej (C.'07.tD

4. Instalacje pomp ciepla n^pottzeby cieplej wody uZytkowej (C.\)f.q i centtalnego

ogrzewznta (C.O)

ZAKRES MINIMALNY DLA WSZYSTKICH INWESTYCJI

Sttona tytulowa:

1. Dane adtesowe i kontaktowe inwestota
2. Adres nieruchomo6ci dla kt6tej pzeprowadzany jestatdyt
3. Dane adtesowe i konaktowe wykonawcy audytu

Czg66 diagnostyczna:

1. Opis przedmiotu opracowania

2. Opis stanu aktualnego nieruchomo6ci (opis w tym punkcie powinien oke6la6 parametry

wyjdciowe umo2liwiaj4ce dob5t instalacji OZEw dalszej cz3ici optacowania np.

povrierzchnig obiektu, rcdzaj poszycia dachowego,liczbg os6b zamieszkuj4cych,

dotychczasowe zttycie enetgii, moc ptzyNqczeniow6 rcdzai aktualnego ir6d\a ciep\.a,

miejsce lokalizacji kotlowni, spos6b podgtzewania C.W.U. itp.)

Czq66 tekomendacyina:

1. Opis projektowanych tozviqza(,w tym:

a. Oke6lenie sposobu wykotzystania wytwotzonej enetgii,

b. Okre6lenie parameft6w minimalnych w zakresie zastosowanych komponent6w

c. OkreSlenie miejsca monta2u wraz z tekomendacjami dotyczqcyfii sposobu

monta2u
d. Okre6lenie technologii monitorowatit pncy instalacji

e. Rekomendacjew zrktesie ochrony pnecivrprzepigciowej, przeciwpo2arowei oraz

sposobu prowadzenia pt6b pomontaiowychf rcztvchowych przed odbiorem
instalacji.

f. Ewentualnie - dodatkowe uwag dot. montaiubadi, doboru nstzlac)iOZE
2. Efekt ekologiczny inwestycji

^. Planowany uzysk energii z OZE [okte6lony w kWh/rok]
b. Moc instalacji [okre6lony w kW]

3. Schemat ideowy instalacji
4. Uproszczony kosztorys inwestycii (oke6lai4cy planowane koszty obejmuj4ce calkowity

za.kres zadmia inwestycyinego w zakresie zakupu material6w onz robocizny)
5. Informacja o uprawnieniach ptojektanta



Zalqczniknr2

6. O6wiadczenie ptojektanta:

,,Oititadczam 2e projekt zosta\ spotzqdzony M, potfieby zadariz pn.: "Zakup i montaz utzqdzeil

wykorzystuj4cych odnawialne itodl.. enetgii w Czerwionce-Leszczynach" i spelnia minimalny

zakres wymagari technicznych okreSlony w za\qczniku nr 2 do Regulaminu udzielania

dofinansowania

ZAKRES OBLIGATORYI\TY DLA P OSZCZEGoLNYCH
TECHNOLOGII

Instalacie fotowoltaiczne

1. Moc instalacji w k\7
2. Uczba paneli fotowoltaicznychwta;z z podaniem ich mocy iednostkowej
3. hczba inwettet6w wraz z podaniem ich mocy iednostkowei
4. Aktualne roczrre ztzycie energii wynikajace z faknrf tozhczefi ze sptzedawc4 energii

5. Moc umowna przy\qczenia nieruchomoSci do sieci dystrybucyjnej

6. Mieisce montazt instalacii wr^z 2 okre6leniem wladciwei stawki VAT
7. Oke6lenie koszt6w inwestycii:

a. Koszty kwalifikowane instalacii

b. Koszty niekwalifikowane instalacji

c. Podatek VAT

Instalacie solarne

1. Moc instalacii w kW
2. Iiczbapaneli solamych wtaz z podaniem ich mocy jednostlowej

3. Pojemno66 zbiomika
4. Ilo66 os6b zamieszktjacych nieruchomo66

5. Aktualny spos6b ptzygotowatia cieplej wody u2ytkowei wra;z z podaniem

wykotzystywanego paliwa

6. Miejsce mortaLwinstalacji wtuz z okte6leniem wla6ciwej stawki VAT
7. Okre6lenie koszt6w inwestycii:

a. Koszty kwalifikowane instalacii

b. Koszty niekwalifikowane instalacii

c. Podatek VAT

Pompa ciepta - powietrzna- ia potrzeby cieptef wody ufrytkowei (C.W.U)

7. Moc pompy ciepl.a

2. Poiemno66 zbiomika
3. 11o56 os6b zamieszk:tj4c.ych nieruchomo66

4. Aktualny spos6b przygotowania cieplej wody u2ytkowej wtaz z podaniem

wykorzystywanego paliwa

5. Miejsce montaiu instalacii wtuz zokte6leniem wla6ciwej stawkiVAT



Zalqcznik nr 2

6. Okre6lenie koszt6w inwestycji:

a. Koszty kwalifikowane instalacji
b. Koszty niekwalifikowane instalacji
c. Podatek VAT

Pompa ciepta - powietrzrta- i^ potneby centtalnego ognzewania (C.O.) i cieptei wody
uiytkowei (C.W.U)

1. Moc pompy ciepla
2. Pojemno66 zbiomika
3. 11o66 os6b ztmieszkujqcych nietuchomo66
4. Aktualny spos6b przygotowaua cieplej wody u2ytkowej wraz z podaniem

wykorzystywafl ego paliwa

5. Aktualny spos6b centralnego ogrzewzniawr^z z podaniem wykorzystywanego paliwa

6. Miejsce montaiu instalacji wt^z zokre6leniem wla6ciwej stawki VAT
7. Okredlenie koszt6w inwestycji:

^. Koszty kwalifikowane instalacji

b. Koszty niekwalifikowane instalacji

c. Podatek VAT



1.

Zalqcznik nr 3

ZG OD A WS P 6LViLAS C I C MI.E

NA UDZIAL \T PROJEKCIE

Dane Wso6lwla6ciciela:

Imig i nazwisko: .'. ... ...'..;
Adtes zamieszkaria:..... .'...."..;
Seria i nt dowodu osobistego:

wydany ptzez: ..............;
PESEL: ..........'..;
Adtes e-mail: ......; ff telefonu: ....'....;

Dane budynk6w zgloszonych do Prciektu:

a. Rodzai budynku: mieszkalny/niemieszkalny*

Adtes: ......'...'..;

Podstawa pta,wnz. dysponowani^: . . .,.

b. Rodzaj budynku: mieszkalny/niemieszkalny*

Adtes: ...'.'...'...;

Podstawa prawfla dysponowani^i .....

OSvriadczenia:

^. Jestem 6wiadomy odpowiedzialno6ci kamej wynikaiacej z Kodeksu Kamego (art.297

pat.7 KK) ci4zqcei fia osobie, kt6ra ptzedkN.ada podrobiony, ptzetobiony,

po6wiadczajacy nieprawdg albo nierzeteLry dokument albo nierzetelne, pisemne

oSwiadczenie dotyczqce okolicznoSci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wspatcia

finansowego ptzyzuuwafiego na podstawie projektu prowadzonego przez Gming

i Miasto Czerwionka -Leszczyny.

b. Zapozna\.em sig z Regulaminem tdztelana dofinansowtnia w postaci refundacii

koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budowg lub ptzebudowg miktoinstalacji

odnawialnych i6deN enetgii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepLa do c'o i c.w.u..,

instalacii fotowoltaicznych i instalacii solarnych rta tetenie Gminy i Miasta

Czerwionka -Leszczyny w ramach proiektu dofinansowanego ze 6todk6w RPO WSL

2074-20, dziilrllriz 4.1.3, formula gmntowa iwyruzam zgod? na :udzial w tym

Ptoiekcie .........(i*ie i na4aisko



wnioskodawry) i budowE instalacji

Zal4cznik nr 3

(rd<rj instalag'i) na

nieruchomoSci wskazanej w pkt 2 dnteiszego o6wiadczenia.

Na dzieri skladania oSwiadczenia nie posiadam/posiadam+ jakichkolwiek zaleglych

zobowtqzan finansowych wobec Gminy i Miasta Czetwionka-Leszczyny z tytulu

nale2noSci cywilnoptawnych, podatkowych otaz z tytulu oplaty za gospodatowanie

odpadami komunalnymi

Vyrazam zgodg rLa przefr,t^rzanie, publikacje, wykorzystywanie swoich danych

osobowych otaz wtzenrnku w celach mriqzznych z ptojektem pn.: ,,Zakup i rnontai

uraadTgri rykorytstulaEcb odnaaialne Wdk eneryii w Cryrwionce-I-esryrynacll' zgodtie z

ustaw4 z d:ouia 29 .08.1997 t o ochtonie danych osobowych @z.U .201 6.922 t.j.)

* niepotTgbne skrcilii.

W zalaczeniu do wniosku skladam:

dokument potwietdzajacy ptawo wlasno6ci nieruchomo6ci wskazanej we wniosku.

data, miejscowo66 podpis

2



Zalqcznik nr 4

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Gmin4 i Mias tem Czerwionk a-Leszczyny

z siedzlbqw: Parkowa 9, 44-230 Czerwionka -I-,eszczyny

reprezentowa;iqprzez

zw Lnq dalej Grantodawc4

a

adtes

seria i nr dowodu osobistego

PESEL

zw aflyrn dalej Grantobiotc4

Umowa zostaje zawutta w nastgpstwie otwattego naboru ptowadzonego ptzez Gming i Miasto

Czerwionka-Leszczyny do projektu pn. ,,Zalttp imontaL urzqdzei wykozystuj4cych odnawialne

fuodLa energii w Czerwionce-Leszczynach" dofinansowanego ze Srodk5w Regionalnego

Progtamu Operacyjnego \tr7ojew6dzt'w, Start i"go na lata 2014-2020, Osi priorytetowej fV

Efektywno66 energetyczna, odnawitlne 2r6d\.a enetgii i gospodatka niskoemisyjna,Dzialante 4.1

OdnawiaLre Lr6dNa energii, Poddzialanie 4.7.3 Odnawialne 26d\.a enetgii - konkurs i oke6la

pr^w^ otzz obotit4zki Ston zwqafle z rcalizacj1powy2szego proiektu.

Sformulowania azyte w niniejszei umowie a zdefiniowane w Regulaminie udzielania

dofinansowania w postaci refundacji koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budowq lub

przebudowg mikroinstalacji odnawialnych fu6de\. energii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepla do

c.o i c.w.u., instalacji fotowoltaicznych i instalacji solamych taa tetenie Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny w ramach wskazanego powy2ei projektu, naleLy rozumie6 zgodrie z

bzmieniem usalonym w tym Regulaminie zkt6rym Grantobiorc zapoznal sig i kt6rego

p o s tanowie tia zaakceptowal.
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$ l Pnedmiot umowy

Stony ztealiati4 ptzedmiot umouiy w opatciu o wniosek o udziaN w ptojekcie, kt6ry

z o stal zlo z ony prz ez G rantobiorca.

Przedmiotem niniejszej umowy jest powienenie Gtantobiotcy grafltu na rcaltzacje

pzedsigwzigcia polegajacego na zakupie /zakapie i montaZux instalacii OZE w postaci

instalacji fotowoltaicznej/rnstalacii solarnej/pompy ciepla do c.w.u./pompy ciepla do

c.w.u. i c.o.* o mocy ...... (dalei iako lruwesflga).

Instalacja OZE wskazatta w ust. 1 zostanie zamontowana rta gtuncie/budynku

mieszkalnym/budynku niemieszkalnymx pod adtesem

a enetgpa przez niqprodukowana bgdzie wykorzystyw^trl rt^ neczbadynku mieszkalnego

polo2onego pod adresem

Grantobiorca jest wla6cicielem budynku mieszkalnego i^ rzecz kt6tego bgdzie

wykozystywana energqa produkowafla przez instalacje OZE otaz budynku/guntu* na

kt6rym zostanie ona wybudowafla.

$ 2 Warunki finansowania Inwestycii

Gtantodawca powieza Gtantobiotcy Gtant na tealizacig pzedsigwzigcia, o kt6r'rrm

mowawSlust.2,owarto6ci zl netto (slownie:

zN netto), w tym 6todki:

Eutopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tamach Regionalnego Ptogtamu

Opetacyinego Wojew6dzt'wa Sl4skiego na lata 2074-2020 w wysoko6ci ................... zl

netto i/lub bud2etu Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny w wysoko6ci ................ z\

netto. Grant bgdzie wlplacony w terminie do 14 drrtltczqc od dnia od dnia pozytywnego

rozpatzetia wniosku o rczhczenie Grantu. Niewykotzystana czg6t. Gtantu podlega

zwrotowi w terminie okte6lonym w ustawie z drrra 27 stetpnta 2009 o finansach

publicznych p2.U.2017 .2077 t.j.).

Calkowita wattoS6 przedsigwzigcia, o kt6rym mowa w S 1 ust. 2, wynosi ...,,..................21.

brutto (slownie: ........2N brutto).

Grantobiorca jest zobowi4zany do poniesienia koszt6w niekwalifikowanych stanowi4cych

r6znca pomigdzy calkowit4 wartoSci4 ptzedsigwzigcia awarto6cia powietzoflego Gtantu.

Jeieh, wartoS6 faktyczte poniesionych wydatk6w bgdzie wyzsza nti wartoit okte6lona

w S 2 ust. 2, fl^ tzecz Grantobiorcy zostanie wyplacona niezmieniona kwota Gtantu

w wysoko6ci okre6lonej w $ 2 ust. 1.

2.

J.

1.

2.

J.

4.
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5. Jezeh warto66 faktyczrue poniesionych ptzez Gmntobiotca wyda&6w bgdzie ntzsza riz

warto66 okte6lona w S 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wyplacona hrota Gtantu

odpowiadaj4ca warto6ci fakqcznre poniesionych koszt6w kwalifikowanych lecz nie wigcej

nii warto66 okre6lona w $ 2 ust. 1.

$ 3 Termin rcalizacii Inwestycii

1. Gtantobiotca zobowi4zuje sig do rczpoczgcia Inwestycji w terminie 3 miesigcy od dnia

zawatctz umowy izakoiczeriaieiw terminie do 72 miesigcy od dnia zawrcia umowy.

2. Terminem zakoiczenia Inwestycji iest data podpisania ptotokolu odbioru instalacji

stanowi4cego ztN4cznik nt 7 do Regulaminu, ptzez GrantobiotcA, przedstawiciela

Gtantodawcy i wykonawca instalacji OZE.

$ 4 Obowi4zki Grantobiotcy

1. Gmntobiotca zobowiqzany jest do:

1) zreahzowaria Inwestycjina zaszdach okredlonych w Regulaminie i ninief szej umowie;

2) zachowania zasady konkuencyjno6ci przy wyborze wykonawcy Inwestycji, poptzez

skierowanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w zapytania ofettowego

stanowi4cego za\.4czn7k m 5 do Regulaminu i wybranie spoSr6d oftzymanych

minimum fizech ofett, oferty naikorzystniejszej rynkowo;

3) zachowaniainstalacji OZEw staniedobrymiumo2liwiajqcymkorzystanie ztiejprzez

okres trwaloSci projektu;

4) wykotzystywania instalacii OZE oraz iei efekt6w wyN4cznte fl^ potrzeby gospodatst'wa

domowego;

5) wlaSciwej eksploatacji instalacii OZE, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem

i p anmeffami technicznymi;

6) niedokonywania 2adnych pzer6bek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody

Grantodawcy;

7) przeprowadzanit przeglad6w serwisowych zgodnie z warunkami okreSlonymi w

karcie gwarunq\nej, kt6r4 przekaLe wykonawca;

8) ubezpieczenia instalacji w standardzie ,,od wszystkich nzyk";

9) poddania sie kontroli Inwestycji prowadzonej pflez Grantodawca, i.go

upowa2nionego ptzedstawiciela otaz inne instytucje do tego uprawnione;
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70) pnekazywana Gtantodawcy co 12 miesigcy od dnia rozpoczgcia okresu trwaloSci

projektu wypelnionej ankiety, kt6rej wz6t stanowi zal4czniknt 9 do Regulaminu.

2. Grantobiotca jest zobowiqzany wypelnia6 na\.ozone na niego obowi4zki od dnia zawarcia

umowy do ostatniego dnia oktesu trwalo6ci ptojektu.

$ 5 Rozliczenie grantu

7. Po zzkoiczeniu Inwestycji i dokonaniu odbioru zgodnie z $ 3 ust. 2 umowy Gtantobiotca

jest zobowi4zany w terminie 14 dni do zlozeriaw lJrugdzie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny wniosku o tozliczenie gfantu zgodnie ze wzorerr, stanowi4cym za\4cznik u 8

do Regulaminu.

2. 'Wnz z wnioskiem o rozhczerie grantu Gtantobiorca jest zobowi4zaty zNoiyt:

1) dow6d ksiggowy - fakrxy/rachunki potwierdzaiqce zal<ap lub zakup i montaz

fabry cznre nowych uuzqdzef, skladaj4cych sig na kompletn4 instalacie OZE;

2) dow6d zap\aty (porwierdzenie ptzelewu, rilryci4g bankowy) potwierdzaiacy poniesienie

wydatku;

3) ptotok6l odbioru wskazuj4cy jakie elemenLy rczliczeniowe zosta\y wykonane otaz

potwietdzajacy efekt ekologiczny i t:,eczory (wz6r protokolu stanowi za\qcznsk nt 7

do Regulaminu);

4) pot'wierdzenie podl4czeria do sieci elektroenetgetycznej w przypadku instalacii

fotowoltaicznej;

5) o6wiadczenie o poniesieniu wydatk6w w spos6b oszczgdrry, tzn. ntezasry2ony

w stosunku do 6tednich cen i stawek rynkowych i spelniaiac] rvtmogi uzyskiwania

najlepszych efekt6w z dainych naklad6w;

6) o6wiadczenie o btaku wyst4pienia podw6inego dofinansowania wydatk6w;

7) o6wiadczenie o nieprowadzeniu dzia\alnoici gospodatczei lub o6wiadczenie w sptawie

pomocy de minimis, w tym wysokoSci dotychczas udzielonei pomocy de minimis;

8) o(wiadczenie w sprawie zobowiqzata sig do uffzymaria ttwalo6ci pzedsigwzigcia

przez okres trwalodci ptoiektu.

3. Dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1-4 powinny zosta( dostatczone w formie kopii

po6wiadczonych fia kazdej stronie za zgodno66 z orygpnalem. Gtantobiorca iest

zobotit4zany do ptzechowywarrta oryg1nal6w wszystkich dokument6w przez ol<res

trwalo6ci ptojektu.
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4. W przypadku bl9d6w lub btak6w we wniosku o rozhczenie grantu lub dol4czonej do

niego dokumentaili Grantodawca wezwie GtantobiorcE do uzupelnieri w terminie 5 dni

od dnia oiuzymaria w ezst aria.

5. Grantodawca dokona weryfikacji dostatczonych dokument6w oceniai4c:

1) czy ptodukty, kt6re zostaflq objgte wsparciem zostaly dostatczone Grantobiotcy,

a uslugi i ptace budowlane zteahzowarre;

2) czy wydatki deklarowanepfiez GrantobiotcA zostaly poniesione;

3) czy poniesione wydatki spelniaja wymogi stawiane przez obowiqzui4ce przepisy

prawa, wymagania Regionalnego Ptogtamu Opetacyjnego Wojew6dzttrra Sfuskiego

2014-2020 i warunki wsparcia.

6. Gtantodawca przekaze graflt na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorca

w umowie o powiezenie gtantu w terminie 14 dni od dnia pozytyu/nego tozpatzeri^

wniosku o rozhczetie grantu.

7. Pruekazanie gtantu nast4pi na tachunek Gtantobiorcy

8. Nie ma mo2liwo6ci zmiany przeznaczenia gtantu okre6lonego w umowie o powierzenie

gfaritu.

$6Konftolaimonitoring

1. Grantodawca po wyplacie grantu ttl tzecz Gtantobiotcy bgdzie ptowadzil monitoring

i kontrolg powierzonego grantu.

2. Grantobiorca umo2liuria pelny i tezakl6cony dostgp do wszelkich informacir, tzeczy,

material6w, utz4dzei, spfzet6w, obiekt6w, teten6w i pomieszczeti, w kt6rych

zr.eahzowana bgdzie Inwestycja lub zgr.omadzona bgdzie dokumentacia dotyczqca

ztealiz ow ane j Inwes tyc j i.

3. Grantodawca, apowaznione pruez riego osoby oraz lnne upmwnione instytucie w

ramach ptowadzonej kontroli i monitoringu sa uptaln/nione do:

1) kontaktu z Grantobiorcq poprzez e-mail, telefon w celu uzyskania informacji

doty czq6l ch I nwe stycj i;

2) bezpo6rednich wizyt w miejscu zteatzowariz- Inwestycii o kt6rych Grantobiotca

bgdzie informowany pfiez Gtantodawca telefonicznie lub Poptzez e-mail
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zwyprzedzeniem minimum 3 dni. Konftola bgdzie polega6 na sprawdzeniu, czy

zamontowana, instaltcia OZE spelnia wymogi okte6lone w Regulaminie i jest

u2ytkowana zgodnie z ptzezn^czeniem;

3) przeglqdmi^ i kopiowania dokument6w zgromadzonych przez Grantobiorca

w nvi4zkt ze zrethzowan4 Inwestycj4 w tym: fakturami, tachunkami, protokolami

odbioru, kartami grvarancyinymi, certyfikatami, ubezpieczeniem, ofettami

potencialnych wykonawc6w, dokum entaci4 miqzanq z naprz.w4instalacji OZE;

4) niezapowiedznnych wizyt monitorujacych, w przypadku domniemania wykorzystania

gtantu niezgodnie z przezt^czeniem.

Uniemo2liwiarie przez Gtantobiorce przeprowadzenia kontroli zagro2one jest kat4

umown4 w wysoko6ci 300,00 zl.

Utrudnianie kontroli lub wykazanie w uakcie kontoli tai1cych naruszeri umowy i
Regulaminu bgdzie skutkowalo wypowiedzeniem pflez Grantodawca umowy

o powierzenie gtantu i konieczno6ci4 zwtotu grantu na warunkach wskazanych w $7

umowy.

$ 7 Zwtot gtantu

Gtantodawc ma prawo wypowiedzie6 niniejsze umow€ ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku newywipanta sig Grantobiotcy z naNozorrych na niego obowiqzk6w,

w szczeg6lno6ci okrcSlonych w $4 niniejszei *o*y.

gmntu, Grantobiotca zobotitqzuje sig do zwtotu gtantu.

Gmntobiotca w terminie 14 dni od daty dotgczenia mu u/ezwania do zwtotu gtantu,

dokonuje zwrotu grantu wtaz z ustawowyrni odsetkami liczonymi od dnia przekazatia

grantu do dnia jego zwrotu, na rachunek bankowy Grantodawcy wskazany w wezwaniu.

Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Gtantobiorca jest zobowiqzany podpisa6 weksel in

blanco fl^ tzecz Grantodawcy, kt6ry moze zostat, przez niego wlpelniony zgodnie

z deHancia wekslow4 w ptzypadku wypowiedzenia umowy i niezwr6ceria ptzez

Grantobiorc€ grantu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

1.

J.

4.
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$ 8 Pzetrxratzanie danych osobowych w Ptoiekcie

1. Grantobiorca .vqrrraLz zgodg na pfleh\r^rzarie swoich danych osobowych zgodnie

z ustaw4 z drua 29 sierynb 7997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 t., poz, 922) wy\qcznie dla potrzeb realizaili Projektu w zakresie niezbgdnym do

i"go ptawidlowe) teallzrcii n^ kazdym etapie rca,ltzacii Projektu zer6wno przez

Grantodawca, iak rfwrez lZ.

2. Adminisuatorem danych osobowych jest Gtantodawca.

3. Osobom, kt6rych dane dotycz4 przysluguje prau/o dostgpu i kontroli do treSci

przetwaflairrych danych oraz ich poprawiania.

$ 9 Postanowienia koricowe

1. Przeniesienie na osobg azeciq praw i obowi4zk6w wynikajacych z niniejszej umowy

wymaga zgody Grantodawcy,wyruionej na pi6mie pod rygotem niewaino6ci.

2. W sprawach nieuregulowanych ninief sz4 umowa stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Za obowi4zui4c4 formg kontaktu, kierowania wezwai, pytail i uwag w ramach

wykony'waniz nintejszej umowy strony uzntj4na t6wni: poczt€ elekttonicznqu telefon onz

pzesylki kierowane za po6tednictwem wybtanego operatora pocztowego.

4. Wszelkie zmiany, uzupelnienia niniejszej umowy i o6wiadczenia skladane w zwi4zku

z ntntejsz4umow4 wym agaiq formy pisemnej, pod rygotem niewaino6ci.

5. Wszelkie spory wynikajqce na de stosowania niniejszej umowy rozsttzygal bgdzie s4d

wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg Grantodawcy.

6. Umowg sporz4dzono w ttzech jednobzmi4cych egzemplzrzach, jednym dla

Grantobiotcy i dw6ch dla Grantodawcy.

GRANTODASTCA GRANTOBIORCA

Zrlqcznil<r:

1. deWancia wekslowa;

2. weksel in blanco.
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Zalqczniknt 1do umowy o powieruenie gtantu

DEKU.RACJA WEKSLOWA

z^\t/^ftAw................ (miy'sce qawmcia unonl)dnia............ (data lawarcia umoryt).

pomigdzy:

Gmina i Miastem Czetwionka -Leszczyny

z siedzib4 w: Parkowa 9, 44-230 Czerurionka -Leszczyny

reprezentowa,ilqpruez.

z\r 
^rr4 

dalej Remitefl tem,

a

(imie i nazwisko wystawcy) zamieszkaNym w............

(mi{scowoii, ulica, flrlmer domu fiumer rziesqkania) legitymujacym sie dowodem osobistym

ff................ wydanym przez....'..'.

z\r/ aflytn dalei Wystawc4 weksla.

s1
Przedmiotem deklaracii iest spos6b w laki Remitent wypelni weksel wlasny in blanco wystawiony

::::::':*:'"-'w'tr;::;tr;ffi ;T"x"""',"T;ffi $;Tzaw'la"eid'lia

s2
1. Remitent ma prawo wpisa6 sumg wekslow4 w wysoko6ci zobowi4zania wynikaiacego z ww.

umowy powigkszonego o odsetki ustau/owe naleLnew dacie platnoSci weksla.

2. Remitent lako dziei platnoSci weksla wpisze dzieri nastEpujacy po 14 dniach od daty

wymagalnoSci wietzytelno6ci z tytulu ww. umowy.

3. Remitent jako miejsce platnoSci wpisze mieisce swoiej siedziby.

4. Remitent w miejsce osoby, na kt6tej tzecz rna nast4>i6 zapLatawpisze siebie.

5. Remitent jako dzierl wystawienia weksla wpisze dzieri nastgPuiacy po dniu wymagalno6ci

wietzytelno6ci z tytulu ww. umowy.

s3
Wystawca weksla oSwiadcza, ze oddaL do dyspozycii Remitenta weksel wlasny in blanco.

s4
W przypadku gdy \X/ystawca weksla splaci Remitentowi cala sump wierzytelno6ci z tytulu umowy,

o kt6rej mowa w S 1 niniejszej deklatacji Remitent zwt6ci Wystawcy weksel, o kt6rym mowa

w $ 1 niniejszej deklatacji.

Remitent W'ystawca weksla
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Zalqczniknt 2 do umowy o powiezenie gtantu

WEKSEL WLASNY

Wvstawionv:

(mi/sce aytawienia) (d{ert aytuwienia) (suma weksbwa Efran)

(ytstawca weksla) (nna wekslowa slownie)

z^ tenweksel wlasny na zlecetie

(vnitent)

(nigisce i d{efi platnoici)

(podpis alstawqt weksla)
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ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE GRANTOBIORCY:

DANE WYKONAWCY:

I. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wtetia polega na rcalizacii nastgpuj4cej inwestycji:

Przedmiot zam6wienia musi spelnia6 minimalne pu^rnetty dla instalacji OZE okte6lone

w za\qcznilrunr 1 do niniejszego z^pytz;nl^ ofertowego.

II. Warunki udzialu w postqpowaniu

\0Tykonawca posiada specjalistycznq wredzg i uptawnienia do wykonywania oktedlonej

dzialalnoSci, jeL,elt przepisy prawa nakladalqobouri4zek ich posiadania.

Wykonawca dysponuie odpowiednim potencjalem technicznym ortz osobami zdolnymi do

wykonania zam6wieria.

Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznei i finansowei, kt6n umo2liuria rzleLyte wykonanie

zam6wteria.

1.

2.

3.

Powiettzna pompa ciepla do c.w.u.

Powietrzna pompa ciepla do c.w.u i c.o.

Rodzai i$stalocii Zakup instalacii Zalarp i montei

iosalacii

lnstalacia fo towoltaicz na

Instalacja solama
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4. lTykonawca prowadzi dzn\alno6(. w zakresie monta2u instalacji OZB i dza\a w tym zaktesie

od co najmnej3lat.

250 kw.

III. Skladanie ofeft:

1. Termin skladania ofert wynosi 14 dni od otrzymania zapytann ofertowego. Liczy sig data

wplywu ofetty do Gtantobiotcy.

2. Oferty nalezy ptzeslat, w formie papietowej poczt4 na adres Grantobiorcy lub w fotmie

elektonicznej (skany podpisanych dokument6w) na adtes

3. Ofetty zl.ozone po wskazanym tetminie nie bgda tozpatrywane.

fV. Spos6b sporz4dzenia oferty:

1. Ofetg nalezy sporz4dzit, na formularzu ofertowym, kt6rego wz6r stanowi za\4cznk r 2 do

z^pytarrta ofertowego, zgodnie z wymagantami umieszczon)rmi w zapytaniu, do\qczaj4c

ptotokoly po6wiadczaj4ce wykonanie ptzedstawionych instala cji OZE.

2. Do oferty nale|y zzN4czyt, szczeg6lowy kosztorys dla kazdej z oferowanych instalacii OZB

osobno.

Za\qczniTi:

7. Minimalne par:^tnetay instalacfi OZE;

2. Formularz ofetty.

podpis Grantobiorcy

2
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Zalqcznik nr l do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJT OZE

r. TNSTALACJE FOTOWOLTATCZNE

7. Moduly polikrystaliczrLe o mocy minimum 280 Wp

2. Sprawno66 systemu PV minimum 83%.

3. Moduly musza by6 zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007 /A7:2072, PN-EN 61215-

1 -7:2076-70, PN-EN 627 16:2074-02

4. System monitorow anta ptacy instalacji powinien umoiliuria6:

a) gtomadzenie i lokalna ptezentzcje danych o ilo6ci enetgii elektrycznej

wytworzonej w instalacji,

b) podl4czenie modulu komunikacyinego do sieci Internetowej,

.) arcliwizacje danych pomiatowych,

5. Urz4dzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 byt, fibrycznie nowe, nie statsze nlr 12

miesigcy.

6. Utzqdzenra.wchodz4ce w sklad instalacji musz4posiadal gwatancj€ producent6w:

a) na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych min. 10lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznychw ci4gu 10lat minimum 90%,

.) na uzysk rnocy z modul6w fotowoltaiczrychw ci4gu 25 lat minimum 80%,

d) gwaruncja na pozostale urzqdzeria na co naimniej 5 lat od daty odbioru

kofcowego,

") posiada6 instrukcjg obslugi i u2ytkowania w jgzyku polskim.

7. hstalacja musi posiada6 tgkojmig wykonaurry instalacii na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

rr. TNSTALACJESOT-ARNE(KOLEKTORYSLONECZNE)

7. Minimalna moc wyj6ciowa z kolektora przy nasl.onecznieniu 1000W/m'z i r6zncy

temperatur Tm-Ta=30"K (wg normy PN EN 72975-2:2007) 1650 W.
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2. Kolektot sloneczny plaski.

3. Kolektot musi posiadft, certyfikat Solat Keymark lub inny t6wnowainy cettyfikat wydany

przez al*edytowana jednostkg w zgodno6ci z norm4PN-EN 12975-1+47:2070 - wetsja

angielslra ,,Sloneczne systemy gtzewcze i ich elementy - Kolektoty sloneczte - Czgit T:

IUTymagania og6lne", kt6rego integraln4 czgSciq powinno by6 sprawozdante z badai

kolektor6w, przeprowadzonych z noffn4 PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska

,,Enetgia sloneczna -- Sloneczne kolektory gtzewcze - Metody badri" wykonane ptzez

akredytourane laboratodum badawcze otaz sprawozdanie zbadafiwg powyiszych norm.

4. Minimalna sprawno66 optyczna odniesiona do powietzchni absotbeta 83,8oh.

5. lJnqdzena wchodz4ce w sklad instalacii musz4 byt, ftbrycznie nowe, nie statsze niit 12

miesiqcy.

6. Instalacja musi posiad*t, hczntkciepla.

7. lJtzqdzet'trawchodz4ce w sklad instalacii musza posiada6 g\Faranci€ producent6w:

a) kolektory solame - minimum 10lat,

b) podgzewacz wody - 10 lag

.) pozostaly osprzet instalacji solarnej minimum 5lat gwanncii,

d) stetowniki Slat gwa:ancji,

") posiada6 instrukcje obslugi i uiytkowania w jgzyku polskim.

8. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

IIII. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.V.U.

1. Gl6wnym Lr6dN.em enetgii - powietrze atrnosfefyczne, ti. powietrze zewn€trzne, w

cyklach niedoboru gza\ka elektryczna.

2. Musi by6 wyposa2onaw grzaNkg o mocy dopasowanej do pompy.

3. !7 celu optymaltzacii prucy pompy ciepla - ptzewidziano pmc€ pomp ciepla povrietrze-

woda do temperatury min. -7 oC. \Uf przypadku spadku temperahry zewnetrz,flej por:rlizej

zalo2onej temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta ptzez grzaNkg lub istniei4ce

inne ekologlczne ir6d\o energii. Mo2liwo56 wsp6lptacy z alternatywnymi ir6dlami

ciepla.

4. Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik efektywno6ci COP w A7W35 min. >4,70.

4
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5. Pompa ciepla musi posiada6 certyfikat potwietdzaicc"y warto66 wsp6lczynnika COP

zmierzonego zgodnie z iedna z norm: np. PN-EN 14511 ,,Klimatyzatory, zigbiatki cieczy

i pompy ciepla ze sptgiatkami o napgdzie elektrycznym, do grzaria i zigbienia" lub norm

t6wnowainych, wydany pflez wla6ciw4 aktedytowan4 jednos&g cetyfikuj4c4 lub

wla6ciwe akredytowane laboratorium badawcze.

6. Elektroniczna pompa obiegowa i termostat pokojowy.

7. Efektywno6d energetycznaw klasie nie mniejszej nii,,A".

8. Wentylator powinien by6 modulowany.

9. Utzqdzenuz- wchodz4ce w sklad instalacji musza byt, fibrycznie nowe, nie statsze lnlit 12

miesigcy.

10. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

71. Utzqdzenia wchodzace w sklad instalacii mtsz4posiada6 gwatancjg ptoducent6w min. 5

lat.

72.lnstalacja musi posiada6 tgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

IV. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

1. Pompy musz4 by6 wyposa2one w grza\h,t elektryczne o mocy irtln. 2 kW, kt6re z^pewnr4

c.w.u. w wlpadku niedoboru.

2. WysokoS6 wzqdzenia dostosowana do uuratunkowaf technicznych pomieszczeria.

3. Pompa ciepla musi posiadat.wsp6\.czynnik efektywnoSci COP nie mniejsze ni - 2,99

4. Urzqdzente jest rozumiane jako jedno6i, w uzasadnionych ptzlpadkach mozna

zastosowa6 zasobnik i pomp€ iako osobneurzqdzeria.

5. Urz1dzeria wchodz4ce w sklad instalacji musza byt, fabrycznie nowe, nie statsze fli| 12

miesigcy.

6. Instalacia musi posiadat.hczntk ciepla.

7. Urzqdzeria wchodz4ce w sklad instalacii muszA posiada6 grvatancig producent6w min. 5

lat.

8. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru korlcowego.
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Zalqczniknt 2 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy

NIP.

RE,GON

nt tel./faks

nt tel. kom. .

e-mail

Imig i nazwisko osoby do kontakt6w (nt telefonu f tdtes poczty elekftonicznej):

FORMULARZ OFERTY

Skladai4c ofertg w odpowiedzi na zapyt^nie ofertowe z\ozone pnez

w imieniu ww. Wykonawcy:

1. O6wiadczam, ze zapoznalem sig z zapytaniem ofertowym, w szczeg6lno6ci z opisem

pzedmiotu zam6wieria, w pelni je akceptujg i pruyjmuje jako obowi4zui4ce wpelnym

zakresie.

2. \X/ przypadku wybotu niniejszej oferty zobowt4zuig sig do wykonania zam6wieria.

3. OSwiadczam, i2 spelniam warunki tdzialaw post€powaniu w zakresie:

- posiadania uptawnieri do wykonpvania okte6lonej dziaNalnoict, jezeh. ptzepisy nak\adzjq

obowi4zek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i dodwiadczenia i potencjalu techniczttegoi

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonprzania zam6wreria;

- posiadani^ wyru ganego dodwiadczeria:

6
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Dla wykazzria do6wiadczenia i poturietdzenia informacii pzedstawionych w ninieiszym

formulatzu do\qczamprotokoly odbioru dla ka2dei z tnstabcliOZE.

4. Zawykotanie zam6wienia oferuig cen€:

zlbrutto (slownie z\otych:. """""")
5. Zam6wienie zr.ea)izuie w terminie .....

6. Oswiadc zam, ze u'wazam sig za zwt4zanego niniejsz4 ofert4 na olces 30 dni liczonych od

uplywu terminu skladania ofert.

7. Zobowtazuj€ sie wykona6 uslugg zgodnie z opisem ptzedmiotu zam6wieria,

obowi4zuj4cymi ptzepisami z zachowaniem nale4'tei statanno6ci.

Zalqczt'iLi ob owi4zkowe :

- odpis z KRS/CEiDG;

- zaiwizdczanie o ruezalegarrruw oplacaniu skladek ZUS;

- zzswndczenie o niezaleganiu w podatkach US;

- ptotokoly odbioru kazdei z rnstalaciiOZF,;

- szczeg6l.owy kosztorys dlakaLzdei z oferowanych instalacji OZE.

Data, podpis i pieczg6 WykonawcY
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

r. TNSTAT-ACJE FOTOWOLTATCZNE

1. Moduly polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2. Sptawno66 systemu PV minimum 83%.

3. Moduly musza by6 zgodne z normamf: PN-EN 61730-2:2007 /A7:2072, PN-EN 61215-

1 -1 :207 6-70, PN-EN 627 76:207 4-02

4. System monitotow atia pncy instalacji powinien umoilivria6:

a) gtomadzenie i lokaln4 prezentacje danych o ilo6ci enetgii elektycznej

wytworzonej w instalacji,

b) podl4czenie modulu komunikacfnego do sieci Internetowej,

.) arcliwaacjg danych pomiatowych,

5. Un4dzeria wchodz4ce w sklad instalacji musza byt fabrycznie nowe, nie starsze rttt 12

miesi9ry.

6. Utz4dzena wchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjg ptoducent6w:

") na wady ukryte modul6w fotowoltaicznychmin. 10lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznychw ci4gu 10lat minimum 900/0,

") na uzysk tnocy z modul6w fotowoltaicznychw ci4gu 25lat minimum 80%o,

d) gwxmcja na pozostaNe txzqdzetia rta co naimniei 5 lat od daty odbioru

koricowego,

.) posiadad instrukcje obslugi i u2ytkowania w igzyku polskim.

7. Instalacja musi posiadai tgkojmig wykonawcy instalacji na co naimniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

II. TNSTALACJE SOr-ARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)

1. Minimalna moc wyi6ciowa z kolektota ptzy nasNonecznieniu 1000$7/r# i t6zntcy

temperatur Tm-Ta=30"K (wg normy PN EN 72975-2:2007) 1650 W.

2. Kolektot sloneczny plaski.

L
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Kolektot musi posiadat. cetyfrkat Solat Keymatk lub inny t6wnowainy cettyfikat wydany

przez akrcdytowana iednostkg w zgodno6ci z notm4PN-EN 12975-1+47:2010 - wetsja

angielska,,Sloneczne systemy gtzewcze iich elementy - Kolektoty sloneczne - Cz95t, 1:

\Wymagania og6lne", kt6tego integraln4 czgSctq powinno by6 sprawozduie z badai

kolektot5w, przeprowadzonych z noffn4 PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska

,,BnergSa sloneczna -- Sloneczne kolektory grzewcze -- Metody badai" wykonane pnez

akredytowane labotatodum badawcze otaz sptawozdanie zbadaiwg powy2szych notm.

Minimalna sptawno66 optyczna odniesiona do powietzchni absotb era 83,8o/o.

Utzqdzenz wchodz4ce w sklad instalacji musz4 by(, fabrycznie nowe, nie starsze fir, 12

miesigcy.

Instalacja musi posiada;c, Eczntk ciepla.

Un4dzetia wchodz4ce w sklad instalacji musza posiada6 gwairaicie producent6w:

I kolektory solame - minimum 10lat,

b) podgtzewacz wody - 10lag

.) pozostaly osprz€t instalacji solamej minimum 5lat gwanncii,

d) stetowniki 5lat gwarancji,

.) posiada6 instukcje obslugi i u2ytkowania w jezyku polskim.

Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co naimniej 5 lat od daty

odbioru korlcowego.

III. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.W.U.

Gl6wnym ir6d\em enetgii - powieffze atrnosferyczne, tj. powietrze zewn€ttzne, w

cyklach niedoboru grzalka elektryczna.

Musi by6 wyposa2onaw grza\kg o mocy dopasowanej do pompy.

r07 celu optymalizrcji pttcy pompy ciepla - przewtdziano prac€ pomp ciepla powieftze-

woda do temperatury min. -7 oC. 'Sf przypadku spadku temperatury zewnetrzflei ponitej

zaNozonej temperatury praca pompy ciepla zostanie wspatta ptzez grzz\kg lub istniej4ce

inne ekologlczne ir6d\.o enetgii. Mo2liwo56 wsp6lpracy z altematywn)rmi fu6d\ami

ciepla.

Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik efektywno6ci COP w A7!735 rl:1n. >4,70.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Z
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5. Pompa ciepla musi posiada6 certyfikat potrvietdz^jCq wato56 wsp6lczynnika COP

zmieruonego zgodnie z jednqz rrormi np. PN-EN 14577 ,,1(lirmrtyzatory, zigbiarki cieczy

i pompy ciepla ze sptgzatkami o napgdzie elekttycznym, do grzatia. i zigbienia" lub norm

r6wnowa2nych, wydany pruez wla6ciw4 akredytowan4 jednostkg cetyfikuj4c4 lub

wla6ciwe aktedytowane labomtodum badawcze.

6. Elekttoniczna pompa obiegowa i termostat pokojowy.

7. EfektywnoS6 enetgetyczttaw klasie nie mniejszei nil ,,4".

8. lX/entylatot powinien by6 modulowany.

9. lJtzqdzenta wchodz4ce w sklad instalacji musza byt fabtycznie nowe, nie statsze nlz 12

miesigcy.

10. Instalacja musi posiada6 licznik ciep\a.

77.lJru4dzenia wchodz4ce w sklad instalrcii mtsz4posiada6 gwatancjg producent6w min. 5

lat.

l2.Instzlacia musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co naimniei 5 lat od daty

odbioru koricowego.

TV. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

1. Pompy musza by6 wyposaione w grzall<t elektryczne o mocy ffi1fi. 2 k\W, kt6re zapewttt4

c.w.u. w wy1>adku niedoboru.

2. Wysoko66 vzqdzet'tta dostosowana do uwarunkowafi technicznych pomieszczeria.

3. Pompa cieplamusi posiadat.wsp6lczyrirrik efektywno6ci COP nie mnieisze ntz - 2,99

4. TJrz4dzerie iest tozumiane jako iedno56, w uzasadnionych prrypadkach mozna

zastosowa6 zasobnik i pompa jako osobnettzqdzeria,

5. I)n1dzetia wchodz4ce w sklad instatacii muszA byt fabrycznie nowe, nie statsze rrti 12

miesigcy.

6. Instalacia musi posiadt(hczntk ciepla.

7. l)rzqdzeria wchodz4ce w sklad instalacii musza posiada6 grratancje ptoducent6w min. 5

lat.

3
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Instalacia musi posiada6 tgkoimig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru kodcowego.

t

4
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pRoToKoL oDBroRU TNSTAT-ACJr ODNAWIALNEGO ZnOOLA ENERGII

sootzadzonv w dniu

Lokahzacja inwe s tyci i:

Grantobiorca:

Sklad Komisji, dokonujacej odbioru
wykonanych tob6t:

1/ po stronie Grantobiorcy

2/ po stronte Wykonawcy

3/ po stronie Grantodawcy

Komisia dokonui4ca odbioru stwietdza:

7. Zakres wykonanych tob6t obigtych niniejszym protokolem iestzgodny z ....

2. Na podstaurie ninielszego ptotokolu odebrano rob6t

Numer pozycli
Nazwa odbieranych

element6w tob6t

Ilo6t - zakres/

iednostka
d^ry

!7arto56
wykonanyc

h
tob6t (w

z\)
NETTO

Jako56 wykonanych rob6t Uwag

RAZEM x x

3. Wato56 tob6t odbieranych ninieiszym
protokolem wynosi (zl):



Koszt
kwalifikowany

zadania -

Koszt
niekwalifikowany

zadania -

4/ Rzeczywisty koszt rcalizacji
zadania

Zalqcznik nr 7

F(OZLICZENIE KOSZToW ZADANIA

Koszt kqzalifikowany zadania -
wykonany

faktycznie fi.AZEM ) (zl)

Koszt niekvralifikowany zrdania -
wykonanie

faktycznie G.AZEM)

koszt calkowity
zadanb (zt1

KOSZTY I$UYALIFIKOWANE. W I$UYOTACH NETTO

Ntporycii

Zaktes rz eczowy zadania
- kosztv lcwalifikowane -

Zakres rzeczowv zadania - kosztv
kwalifikowane

- wvkonanie ws faktur i nrotokol6w
odbioru Data/daty

zapNily faktury
(wg dowod6w

zap\aty)opis dot. koszt6w
kwalifikowanych/ptze

dmiot zakupu

koszt
teahzacii -
PLANOW

AI{Y
@r)

numer
faknrv

data
wystawie

nia
faktury

koszt wvkonania
pazysiiss

fakturv
i orotokolu
odbiom (zl)

Uwagi

7

.,

3

4

5

6

Razem - koszt planowany
RAZEM - koszt

wykonany

KOSZTYNIEI$YALIFIKOWANE - lcwoty netto oraz odtebnie podatekVAT

Ntporycii Kr6tki opis - wg czjfici/pozycii HRZ dotyczqcy koszt6w
niekwalifikowanych

Koszt tealizacii @f1

planow
anv

rzecz5rwisty

1

2

J

4

5

RAZEM - koszw nielcrralifikowane zadania (zll
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oSwmoczENrE o osr4cNrqcru

EFEIilU RZE,CZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA

O(wiadczam,2e efekt tzeczo\ny i ekologiczny zadrnia okredlonyw ... ,zostal osi4gniqtyw
nastepuiacym zaktesie:

7. Lrczbawybudowanych jednostek wymvarzanta energii elektrycznej z OZE (szt.);

2. Iiczba pzebudowanych jednostek wytwarzania enegii elektrycznei z OZE (szt.);

3. Liczba.wybudowanych jednostek w'Ttwazania enetgii cieplnef z OZE (szt.);

4. Iiczba przebudowanych jednostek w)rtwazania energii cieplnej z OZE (szt.);

5. Dodatkowa zdolno(6 wyt\n^rz^flia enetgii elektrycznej ze ir6del odnawialnych (MW);

6. Dodatkowa zdolno6i wytwarzzLrria enetgii cieplnej ze it6del odnawialnych (I[\X);

Podpis Gtantobiorcy Podpis Wykonawcy Podpis Gmntodawcy
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WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

1. Dane Grantobiorcv:

Imig i nazwisko: ............;

PESEL: ........;

Data zawatcia umowy o powierzenie grantu:

.....'''....;

Numet rachunku bankowego:

2. Lokaltzacia wvkonanep o zadatia:

3. Informacia o nieruchomo6ci orzed zmian4:

^. dla pomp ciepla do c.o. i c.w.u.:

Powierzchni^ ogrzewurra lokalu (-), .

Rodzaj opalu i toczna ilo56 opalu uzywana ptzed zmiar4

Roczna rlo6t, zazywanej cieplej wody:

Spos6b podgtzewania wody i toczfia ilo56 opalu ttywana przed zmianq.

b. dla pomp ciepla do c.w.u.:

Roczna ilo56 zu2ywanej cieplej wody:

Spos6b podgtzewania wody i roczna ilo56 opalu ttywana pned zmianq;

c. dla instalacji fotowoltaicznej:

Roczna ilo66 enetgii elektycznei zuzywanej przed zmiar4

d. dla instalacii solamej:
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Roczna t7o6e mzywanej cieplej wody:

Spos6b podgtzewania wody t roczna ilo66 opalu arryana pned zmiznq;

4. Charaktervstvka wvkonaneso zadatia

Rodzaj zainstalowa nego OZE:

Moc zainstalowanego OZE:

5. Kosztv kwalifikowane ooniesione na wvkonatie zadaria

Warto66 N4czna netto:

6. Termin rcahzacti zadana

Data

fozPoczQcta reahzacjl

reahzacji

zadaria:

zadaria:zakoiczeria

7. O6wiadczenia

^. Oswiadczam, 2e wydatki na inwestycjg zostzly przeze mnie poniesione w spos6b

oszczgdny t1. ttezawyzony w stosunku do Srednich cen i stawek rynkowych i

spelniajacy wyrnogi uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w.

Rodzaiinstalacii I Koazty I Koszty monta:iu I Lqczne koszty

I matetiat6w I ti.z"ti dotyczq) 
|

Mahymdry liuit
' ustdony r,,;fja,

Grantodewcg -,1

Pompa ciepta do

c.w.u. i c.o.

Pompe ciepta do

c.w.lL

Itrstsfuq"

fotorq/oltaiczna

Instalacia solatra
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b. O5wiadczam, 2e inwestycja zosta\a sfinansowanabez udzialu Srodk6w zewngtznych

w zwi4zku z czymw tym zaktesie nie wystapi podw6jne dofinansowanie.

O6wiadczam, ze zobowiqzujg sig do zachowania trwalo6ci pzedsigwzigcia to jest

vttzpufli^ instalacji w niezmienionym stanie technicznym, przez okres obejmuj4cy 5

lat od dtia zakoiczenia tea,hzzcji Ptoiektu przez Gmin€ ti. od dnia wplywu ostatniei

t;:anszy dofinansow aria na tzecz Gtantodawcy.

x nitpotrygbne sknilii.

Wvkaz dokument6w dolaczonvch do wniosku:

z. dow6d ksiggowy - faktrry/tachunki pot'rierdzajace zakup lub zakup t morrtaz

fabryczne nowych wzqdzei skladaj4cych sig na kompletn4instalacig OZE;

b. dow6d zap\aty (potwierdzenie przelewu, wycl4g bankowy) potwierdzai4cy poniesienie

wydatku;

c. ptotok6l odbionr wskazuj4cy jakie elemeflty tozhczeniowe zostaNy wykonane otaz

potwierdzajacy efekt ekologiczny (wzor protokolu stanowi za\qcznik nt 7 do

Regulaminu)

d. zgNoszerie podNqczetra do sieci elekttoenetgetycznej (w ptzypadku instalacji

fotowoltaicznej).

data, mieiscowoS6 podpis



Zatqcznik nr 9

Datazawatita runowy Numer umowy

Imig i Nazwisko

PESEL

Okres za kt6ry przygotowano
sDrawozdanie

Ulica

Numer domu
Numer
Iokalu

Miasto
Kod
Docztowv

Czy w nieruchomo6ci prowadzona jest dzialalnoS6 gospodarcza (IAK/NIE)

LP T1p instalacji
produkcja energii w okresie

spravrozdawczym Jednostka
Moc

zainstalos/ana Jednostka

1 Instalacja fotowoltaiczna kwh kw

2
Instalacja solama (I(olektory
sloneczne)

MJ kw

J
Pompa ciepla powietnta do
c.w.u

kwh kw

4
Pompa ciepla powiettzta do c.o.
\yraz z c.w.tt.

kwh kw

Zaobserwowane ptoblemy w dzialaniu
instalacji

Prowadzone prace
serwisowe/napt^wcze

w czasie oktesu sptawozdawczego

L np. protokoly z przeprorvadzonych naptaw/przegl4d6w

2

Sprawozdanie fi)czne o osi4gniqtym efekcie ekologicznym

w ramach.,ptoiektu pn. Zrk"p i montai ryqdzertwykozystuj4cych odnawialne irodb ene€ii w
Czerrrionce -I*szcrltgrch

DAiYE GRANTOBIORCY

LOKALTZACTA WYKONANEI TNTyESTYCIT

OSIITGNIETY EFEKT EKOI"OGICZNY

Urregi

Z*aaoila


