WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z
terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi
priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt
grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer naboru:
Numer Grantu:
Data wpływu wniosku:
Data nadania (dotyczy
wyłącznie wniosków
nadanych w placówce
pocztowej):

1/2020/GRAD
1/2020/GRAD/………..

Złożenie wniosku:

☐

1.

Korekta wniosku:

☐

Dane Grantobiorcy:

1.1. Osoba fizyczna1
Imię i nazwisko Grantobiorcy:

1.2 Wspólnota mieszkaniowa2
Nazwa Grantobiorcy:

Adres zamieszkania:
ulica
nr domu
nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
gmina
powiat
Seria i nr dowodu osobistego (lub paszportu, w
przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego):

Adres siedziby:
ulica
nr domu
nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
gmina
powiat
REGON:

Nazwa organu, który wydał dowód osobisty lub
paszport:
PESEL:
1
2

NIP:

Należy wypełnić jeśli Grantobiorcą jest osoba fizyczna.
Należy wypełnić jeśli Grantobiorcą jest wspólnota mieszkaniowa.

1

Nr telefonu:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres e-mail:

1.3. Rachunek bankowy / rachunek w SKOK do wypłaty Grantu:
Nazwa banku / SKOK:
Numer rachunku:
Posiadacz rachunku
(imię i nazwisko)
2.

Dane Pełnomocnika3 reprezentującego Grantobiorcę (jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko Pełnomocnika:
Adres zamieszkania:
Seria i nr dowodu osobistego (lub paszportu, w
przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego):
Nazwa organu, który wydał dowód osobisty lub
paszport:
PESEL:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
3.

Dane dotyczące zakresu przedsięwzięcia

3.1. Liczba budynków mieszkalnych (domów) jednorodzinnych objętych
przedsięwzięciem (jeśli nie wyodrębniono w nim co najmniej dwóch lokali
mieszkalnych)
3.2. Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych (domach) jednorodzinnych lub
wielorodzinnych objętych przedsięwzięciem

4.

Dane dotyczące nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie (…4)

Jeśli w pkt. 3 suma liczby budynków mieszkalnych (domów) jednorodzinnych objętych
przedsięwzięciem oraz liczby mieszkań w budynkach mieszkalnych (domach) jednorodzinnych lub
wielorodzinnych objętych przedsięwzięciem jest większa niż 1 to sekcję 4 należy powielić i odrębnie
3

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wg wzoru
określonego w Załączniku Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu. W przypadku, gdy Grantobiorca nie korzysta z
pełnomocnika, sekcję 2 należy pozostawić niewypełnioną..
4
Jeśli sekcja 4 została powielona to wszystkie sekcje oznaczone tym numerem należy dodatkowo w tym
miejscu oznaczyć kolejno literami alfabetu: A, B, C, D, …. W przypadku tylko jednej sekcji 4 pozostawić
niewypełnione.

2

wypełnić dla każdego z budynków mieszkalnych (domów) jednorodzinnych (jeśli nie wyodrębniono w
nim co najmniej dwóch lokali mieszkalnych) oraz każdego z mieszkań w budynkach mieszkalnych
(domach) jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Powielenie nastąpić może poprzez skopiowanie i wklejenie treści pustej sekcji lub poprzez wielokrotne
wydrukowanie tej sekcji / skserowanie tej sekcji (przed wypełnieniem).
Jeśli sekcja 4 została powielona to wszystkie sekcje oznaczone tym numerem należy dodatkowo
oznaczyć kolejno literami alfabetu: A, B, C, D, …. Sekcje otrzymają wówczas oznaczenia 4.A, 4.B, 4.C,
itd.
4.1. Adres
ulica

gmina

nr domu

powiat

nr lokalu

nr księgi
wieczystej5
dane ewidencyjne
działki6

kod pocztowy

Radwanice

miejscowość
4.2. Informacje o nieruchomości
Rodzaj nieruchomości objętej
☐ budynek mieszkalny jednorodzinny
7
inwestycją
☐ mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
☐ mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Tytuł prawny do nieruchomości ☐ własność
objętej inwestycją8
☐ współwłasność (w tym małżeńska)
☐ inny9 …………………………………………………
4.3. Dane współwłaścicieli10:
l.p.
1
2
3
4
5
…

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

5

Należy podać numer dostępny w Elektronicznej Księdze Wieczystej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.
W przypadku braku wpisu budynku / mieszkania do księgi wieczystej należy wpisać „brak”, a do wniosku
załączyć kopię innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. aktu
notarialnego, wypisu z rejestru gruntów), aktualnego na dzień złożenia wniosku.
6
Należy podać nr działki, obręb ewidencyjny.
7
Należy wybrać tylko jedną odpowiedź.
8
Należy wybrać tylko jedną odpowiedź.
9
Należy podać inny tytuł prawny do nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie.
10
Jeśli nieruchomość objęta jest współwłasnością należy podać wszystkich współwłaścicieli. Jeśli nieruchomość
jest wyłączną własnością Grantobiorcy pkt. 4.3. należy pozostawić niewypełniony.

3

4.4. Powierzchnia całkowita [m2]
4.5. Powierzchnia ogrzewana [m2]
4.6. Czy budynek objęty przedsięwzięciem lub mieszkanie ☐ tak
objęte przedsięwzięciem wykorzystywany/e jest na ☐ nie
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej11?
4.7. Powierzchnia całkowita wykorzystywana w celu
prowadzenia działalności gospodarczej [m2]12
4.8. % powierzchni całkowitej wykorzystywanej w celu
prowadzenia działalności gospodarczej13
4.9. Czy budynek objęty przedsięwzięciem, ☐ nie
lub w którym znajduje się mieszkanie ☐ tak, budynek jest ujęty15:
objęte przedsięwzięciem znajduje się w
☐ w rejestrze zabytków
Rejestrze zabytków, wykazie zabytków
☐ w wykazie Wojewódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego
Urzędu
Ochrony
Ochrony Zabytków
Zabytków
lub
gminnej
ewidencji
☐ w gminnej ewidencji zabytków16
zabytków14?

11

Należy wybrać tylko jedną odpowiedź.
Jeżeli w punkcie 4.6. wskazano odpowiedź „tak” to w punkcie 4.7. należy podać Powierzchnię całkowitą
wykorzystywaną w celu prowadzenia działalności gospodarczej [w jednostce miary m2]. Jeżeli w punkcie 4.6.
wskazano odpowiedź „nie” to punkt 4.7. należy pozostawić niewypełniony.
13
Jeżeli w punkcie 4.6. wskazano odpowiedź „tak” to w punkcie 4.8. należy podać iloraz wartości podanej w
punkcie 4.7. i wartości podanej w punkcie 4.4. Jeżeli w punkcie 4.6. wskazano odpowiedź „nie” to punkt 4.8.
należy pozostawić niewypełniony.
14
Budynek niewpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest
budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków.
15
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” dodatkowo należy odpowiednie pole poniżej tej odpowiedzi
zaznaczyć krzyżykiem. Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
16
Należy dołączyć właściwy dokument potwierdzający wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków.
12

4

4.10. Czy w budynku / mieszkaniu objętym ☐ nie
przedsięwzięciem
przeprowadzone ☐ tak:
zostały minimalne inwestycje na rzecz
☐
we
wszystkich
pomieszczeniach
efektywności energetycznej obejmujące
ogrzewanych przeprowadzono wymianę
co najmniej jeden elementów17?
okien na okna o lepszej charakterystyce,
tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2
[W/(m2*K)], potwierdzoną audytem,
świadectwem
charakterystyki
energetycznej lub innym dokumentem
(faktura, protokół odbioru itp.)18
☐ przeprowadzono ocieplenie wszystkich
stropów pod dachem/ dachów warstwą
izolacji (np. wełna mineralna, styropian)
przynajmniej o grubości 10 cm lub
równoważne (dot. budynków oraz
pojedynczych mieszkań na najwyższych
kondygnacjach objętych wsparciem) i/
lub przeprowadzono ocieplenie podłogi
nad
gruntem,
stropu
nad
nieogrzewanymi piwnicami warstwą
izolacji (np. wełna mineralna, styropian)
przynajmniej o grubości 10 cm lub
równoważne (dot. budynków oraz
pojedynczych
mieszkań
na najniższych kondygnacjach objętych
wsparciem),
☐ zastosowano wentylację z odzyskiem
ciepła.
19
4.11. Istniejące główne źródło ogrzewania :
4.12. Rodzaj paliwa spalanego w istniejącym
głównym źródle ogrzewania20:
4.13. Oświadczam, iż obecne źródło ciepła ☐ tak
nie
spełnia
norm
emisyjnych
ekoprojektu21 obowiązujących od roku
2020 lub wymagań klasy 522:

17

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” dodatkowo należy odpowiednie pola poniżej tej odpowiedzi
zaznaczyć krzyżykiem. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź .
18
W przypadku braku ww. dokumentacji, przyjmuje się, że wszystkie okna wyprodukowane od 1995 r. wzwyż
spełniają ww. wymóg dot. poziomu UK (max). W tym przypadku weryfikacja odbywa się na podstawie
oświadczenia Grantobiorcy dołączonego do wniosku o udzielenie grantu.
19
Należy podać rodzaj pieca / systemu.
20
Należy podać rodzaj spalanego paliwa.
21
określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z
energią
22
według normy PN-EN 303-5:2012
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4.14. Liczba źródeł ogrzewania na paliwo
stałe planowanych do likwidacji:
5.

Opis przedsięwzięcia (…23)

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie emisji kominowej na terenie Gminy Radwanice.
Jeśli w pkt. 3 suma liczby budynków mieszkalnych (domów) jednorodzinnych objętych
przedsięwzięciem oraz liczby mieszkań w budynkach mieszkalnych (domach) jednorodzinnych lub
wielorodzinnych objętych przedsięwzięciem jest większa niż 1 to sekcję 5 należy powielić i odrębnie
wypełnić dla każdego z budynków mieszkalnych (domów) jednorodzinnych (jeśli nie wyodrębniono w
nim co najmniej dwóch lokali mieszkalnych) oraz każdego z mieszkań w budynkach mieszkalnych
(domach) jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Powielenie nastąpić może poprzez skopiowanie i wklejenie treści pustej sekcji lub poprzez wielokrotne
wydrukowanie tej sekcji / skserowanie tej sekcji (przed wypełnieniem).
Jeśli sekcja 5 została powielona to wszystkie sekcje oznaczone tym numerem należy dodatkowo
oznaczyć kolejno literami alfabetu: A, B, C, D, …. Sekcje otrzymają wówczas oznaczenia 5.A, 5.B, 5.C,
itd. Oznaczenie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby nieruchomości opisanej w sekcji 4.A
odpowiadał opis przedsięwzięcia w sekcji 5.A, nieruchomości opisanej w sekcji 4.B odpowiadał opis
przedsięwzięcia w sekcji 5.B, itd.
5.1. Wnioskuję o przyznanie wsparcia na ☐ podłączenie do sieci ciepłowniczej /
wymianę
wysokoemisyjnego/ych24 chłodniczej
źródła/eł ciepła na:
☐ instalację źródeł ciepła opartych o OZE: ……..25
☐ instalację kotłów spalających biomasę
☐ instalację kotłów spalających paliwa gazowe
☐ ogrzewanie elektryczne zasilane z OZE: ……….26
5.2. Wnioskuję o przyznanie wsparcia na ☐ tak: ……………….28
wykonanie
modernizacji
systemu ☐ nie
grzewczego
pozostającej w związku przyczynowo skutkowym ze zmianą źródła ciepła27:
5.3. Wnioskuję o przyznanie wsparcia na ☐ tak: ………………29
wykonanie instalacji OZE na cele nie ☐ nie
związane z ogrzewaniem:
23

Jeśli sekcja 5 została powielona to wszystkie sekcje oznaczone tym numerem należy dodatkowo w tym
miejscu oznaczyć kolejno literami alfabetu: A, B, C, D, …. w taki sposób, aby nieruchomości opisanej w sekcji 4.A
odpowiadał opis przedsięwzięcia w sekcji 5.A, nieruchomości opisanej w sekcji 4.B odpowiadał opis
przedsięwzięcia w sekcji 5.B, itd. W przypadku tylko jednej sekcji 5 pozostawić niewypełnione.
24
Wysokoemisyjne źródło ciepła - źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących
od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły
zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw
25
Podać jakich źródeł
26
Podać rodzaj ogrzewania
27
Np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową
28
Podać rodzaj modernizacji
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5.4. Wnioskuję o przyznanie wsparcia na ☐ tak
wykonanie systemu monitoringu i ☐ nie, budynek jednorodzinny / mieszkanie,
zarządzania energią:
którego dotyczy przedsięwzięcie, posiada
zainstalowany i działający system zarządzania
energią
5.5. Wnioskuję o przyznanie wsparcia na ☐ tak: ………………31
wydatki związane z ułatwieniem dostępu ☐ nie
do obsługi urządzeń przez osoby
niepełnosprawne
zamieszkujące
w
domu/ach
jednorodzinnym/ch
lub
mieszkaniu, w którym/ch dokonywana
jest modernizacja źródła ciepła – w
kwocie nie przekraczającej połowy
wartości grantu30:
5.6. Opis przedsięwzięcia32:

6.

Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji oraz zaawansowania przedsięwzięcia.

6.1. Stopień przygotowania przedsięwzięcia
do realizacji:

6.2. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia:

☐ posiadam prawomocne zezwolenia na
realizację całego zakresu inwestycji objętej
wnioskiem
☐ posiadam zezwolenia na realizację części
zakresu inwestycji objętej wnioskiem tj.
………………33
☐ przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania
zezwoleń na realizację inwestycji
☐ planowane
☐ w przygotowaniu34
☐ w realizacji35

29

Podać rodzaj mikroinstalacji
W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia tego rodzaju ułatwień do Wniosku o wypłatę Grantu
konieczne będzie dołączenie protokołu odbioru zawierającego informację o wykonaniu ułatwień dostępu do
obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domu/ach jednorodzinnym/ch lub mieszkaniu,
w którym/ch dokonana była modernizacja źródła ciepła.
31
Podać rodzaj wydatków.
32
Należy opisać przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem, z podaniem istotnych parametrów
ilościowych i technicznych urządzeń oraz systemu.
33
Podać części inwestycji, dla których Grantobiorca posiada zezwolenia na realizację.
34
Przedsięwzięcie uważa się za przygotowywane (w przygotowaniu) jeśli rozpoczęto prace przygotowawcze
takiej jak np.: opracowanie dokumentacji technicznej, projektów budowlanych, uzyskiwanie pozwoleń na
realizację przedsięwzięcia.
35
Przedsięwzięcie uważa się za rozpoczęte (w realizacji) jeśli nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych
związanych z inwestycją lub zawarto pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne
30

7

☐ zakończone rzeczowo i finansowo36
7.

Termin realizacji

7.1. Planowana
/
rzeczywista37
data
rozpoczęcia przedsięwzięcia:
7.2. Planowana
/
rzeczywista38
data
zakończenia rzeczowego i finansowego
przedsięwzięcia:

zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna (np. zawarto umowę na wykonanie robót
budowlanych).
36
Przedsięwzięcie uważa się za zakończone rzeczowo jeśli zakończono realizację wszystkich zaplanowanych
robót budowlanych, usług, dostaw np. prac instalacyjnych, montażowych, dostaw i uruchomienia wszystkich
urządzeń. Za datę zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia uważa się datę podpisania ostatniego protokołu
odbioru w ramach przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie uważa się za zakończone finansowo jeśli dokonano zapłaty
za wszystkie roboty budowlane, usługi i dostawy zrealizowane w ramach przedsięwzięcia – zarówno
kwalifikowane jak i niekwalifikowane. Za datę zakończenia finansowego przedsięwzięcia uważa się datę
dokonania ostatniej płatności z tytułu wykonania robót budowlanych, usług, dostaw ramach przedsięwzięcia.
37
Dla przedsięwzięć planowanych (ale nierozpoczętych) należy podać planowaną datę rozpoczęcia
przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięć rozpoczętych oraz zakończonych należy podać rzeczywistą datę rozpoczęcia
przedsięwzięcia.
38
Dla przedsięwzięć planowanych oraz rozpoczętych (ale niezakończonych) należy podać planowaną datę
zakończenia przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięć zakończonych należy podać rzeczywistą datę zakończenia
przedsięwzięcia.
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8.

Kosztorys przedsięwzięcia

L.p. Kategoria wydatku kwalifikowanego

1
A.

2
Wydatki
związane
z
wysokoemisyjnego źródła ciepła40

Nazwa towaru / usługi / roboty
budowlanej
3

Wartość
całkowita brutto
4

Wartość
niekwalifikowana
brutto39
5

Wartość
kwalifikowana brutto
(6=4-5)
6

wymianą

1
2
3
…
B.

Wydatki dot. instalacji OZE na cele nie
związane z ogrzewaniem41

1
2
3
…
C.

Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do

39

Wartość związana m.in. z wydatkami dotyczącymi powierzchni budynków / mieszkań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach konkursu nie
przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Pomoc publiczna wystąpi w przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na
działalność gospodarczą, wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zakres inwestycji objęty pomocą publiczną
musi zostać wyłączony z projektu lub z kwalifikowalności. W takich przypadkach wydatki na realizację przedsięwzięcia, objęte niniejszym Wnioskiem, należy pomniejszyć co
najmniej o część odpowiadającą % powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, wskazanemu w punkcie 4.8.
40
41

Wydatki dotyczące zakresu wskazanego w punktach 5.1., 5.2., 5.4. Wniosku.
Wydatki dotyczące zakresu wskazanego w punkcie 5.3. Wniosku.
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obsługi
urządzeń
przez
osoby
niepełnosprawne
poniesione w domach jednorodzinnych lub
mieszkaniach, w których dokonywana jest
modernizacja źródła ciepła42
1
2
3
…
D.

Wydatki dot. dokumentacji technicznej
niezbędnej dla realizacji zadań określonych w
kategoriach A)- C)

1
2
3
…
RAZEM
9.

Plan realizacji inwestycji

L.p. Działania niezbędne dla realizacji inwestycji

Planowana /
rzeczywista43 data
rozpoczęcia

42

Planowana /
rzeczywista44 data
zakończenia

Wydatki dotyczące zakresu wskazanego w punkcie 5.5. Wniosku.
Dla działań planowanych (ale nierozpoczętych) należy podać planowaną datę rozpoczęcia. Dla działań rozpoczętych oraz zakończonych należy podać rzeczywistą datę
rozpoczęcia.
43

10

1
2
3
…

44

Dla działań planowanych oraz rozpoczętych (ale niezakończonych) należy podać planowaną datę zakończenia. Dla działań zakończonych należy podać rzeczywistą datę
zakończenia.
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10. Wnioskowana kwota dofinansowania
10.1. Wnioskuję o przyznanie dofinansowania
w kwocie [PLN]:
10.2. Zobowiązuję się do pokrycia wkładu ☐ tak, w kwocie ……………. ze
własnego
do
wydatków
……………………………
45
kwalifikowanych :
10.3. Zobowiązuję się do pokrycia 100% ☐ tak, ze środków ……………………………
wydatków niekwalifikowanych:

środków

11. Wskaźniki
Zobowiązuję się do osiągnięcia następujących wartości docelowych wskaźników produktu i
rezultatu:
Wskaźniki produktu
Wartość docelowa
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła
[szt.]
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
[szt.]
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
[szt.]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami
[szt.]
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (Cl 34) – wskaźnik programowy
Roczny spadek emisji PM 10
Roczny spadek emisji PM 2,5

Wartość docelowa
wskaźnika

Jednostka miary
[tony równoważnika C02]
[tony]
[tony]

12. Oświadczenia:
12.1. Oświadczam, iż Grantobiorca zapoznał się z Ogłoszeniem o przystąpieniu ☐ tak
do realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami, dotyczącym naboru
wniosków o udzielenie grantów nr 1/2020/GRAD, akceptuje jego zapisy
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
12.2. Oświadczam, iż Grantobiorca nie jest
z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

podmiotem

powiązanym ☐ tak

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
45

Minimum 15 % wartości kosztów kwalifikowanych.
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powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami
wykonującymi
w
imieniu
Grantodawcy
czynności
związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
12.3. Oświadczam, iż Grantobiorca nie jest podmiotem
z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie:
-

-

wykluczonym ☐ tak

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12.4. Oświadczam, iż Grantobiorca posiada prawo do dysponowania ☐ tak
nieruchomością na cele realizacji projektu (przedsięwzięcia) w odniesieniu
do nieruchomości na której/których realizowany będzie grant
(w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uwzględnieniem zasady zachowania
trwałości projektu.
12.5. Oświadczam, iż w przypadku wydatków kwalifikowanych przedstawionych ☐ tak
we wniosku, planowanych do sfinansowania z Grantu, nie nastąpiło, nie
następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani
krajowych środków publicznych.
12.6. Oświadczam, iż Grantobiorca zobowiązuje się do oznakowania miejsca ☐ tak
realizacji przedsięwzięcia sfinansowanego z Grantu poprzez zamontowanie
(na własny koszt) w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym tablic
informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w tej
sprawie, dostarczonych przez Grantodawcę. Oznakowanie pozostanie
wyeksponowane nie krócej niż do końca okresu trwałości przedsięwzięcia
13

Grantobiorcy.
12.7. Grantobiorca jest świadom, że wymiana dotychczas używanego głównego ☐ tak
wysokoemisyjnego źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów
ogrzewania. Oświadczam, iż dla Grantobiorcy ewentualny wzrost kosztów
ogrzewania nie będzie stanowił nadmiernego obciążenia skutkującego
zagrożeniem dla trwałości przedsięwzięcia Grantobiorcy.
12.8. Oświadczam, iż wszystkie wysokoemisyjne źródła ciepła, stanowiące ☐ tak
dotychczasowe główne źródło/a ogrzewania budynku / mieszkania
objętego/ych przedsięwzięciem, zostaną trwale zlikwidowane.
12.9. Oświadczam, iż Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia ☐ tak
objętego niniejszym wnioskiem zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami prawa budowlanego,
w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia
konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, jak również zgodnie z unijnymi standardami
i przepisami w zakresie ochrony środowiska.
12.10.Oświadczam, iż moc objętej wsparciem instalacji do produkcji energii ☐ tak
elektrycznej z OZE obliczona została tak, aby zaspokajać wyłącznie ☐ nie dotyczy
potrzeby budynku/ mieszkania, w którym wymianie podlega główne
wysokoemisyjne źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii
do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana).
12.11.Oświadczam, że w domu/ach jednorodzinnym/ch lub mieszkaniu, ☐ tak
w którym/ch dokonywana jest modernizacja źródła ciepła pod adresem ☐ nie dotyczy
……………………………………………. zamieszkuje/ą osoba/y niepełnosprawna/e
12.12.Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła będzie użytkowane jako
podstawowe źródło ciepła w budynku / mieszkaniu.

☐ tak

12.13.Oświadczam, że wydatki na realizację przedsięwzięcia zostaną dokonane ☐ tak
w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen
i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów.
12.14.Grantobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wsparcie wypłacane jest jako ☐ tak
refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę. Oświadczam,
iż Grantobiorca posiada lub będzie posiadać środki w wysokości 100 %
wartości inwestycji w okresie umożliwiającym terminowe jej zakończenie.
12.15.Oświadczam, iż o wszelkich zmianach stanu prawnego lub faktycznego ☐ tak
14

w zakresie danych i oświadczeń zawartych w niniejszym Wniosku
niezwłocznie poinformuję Grantodawcę oraz przekażę aktualne
oświadczenia i dokumenty.
12.16.Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ☐ tak
ze stanem faktycznym i prawnym oraz znana jest mi odpowiedzialność
karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczące okoliczności
mających istotne znaczenie dla uzyskania Grantu, wynikająca z art. 297
§ 1-2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny.

Data:
Podpis
Grantobiorcy
Grantobiorcy:

/

Pełnomocnika

13. Załączniki
L.p. Nazwa dokumentu
1
2

3

4
5

Liczba
dokumentów

Uproszczony audyt energetyczny (kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem)
Dokument potwierdzający tytuł prawny władania
nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku
(odpis z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem innego dokumentu).
Zgoda współwłaścicieli budynku / mieszkania na realizację
przedsięwzięcia - w przypadku nieruchomości będącej
przedmiotem współwłasności (oryginał).
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Grantobiorcy (oryginał).
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) jeżeli pełnomocnictwo
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu, lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w
art.7 pkt 1–5 tej Ustawy to złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

46

☐ tak
☐ tak

☐ tak
☐ nie dotyczy
☐ tak
☐ nie dotyczy
☐ tak
☐ nie
dotyczy46
☐ nie dotyczy
z powodu
zwolnienia ze
względu na47:
…………...

Należy zaznaczyć jeśli w pkt. 4 zaznaczono „nie dotyczy”.
Należy zaznaczyć jeśli w pkt. 4 zaznaczono „tak”, a złożenie tego dokumentu podlega zwolnieniu z opłaty
skarbowej. Należy wskazać przyczynę zwolnienia z opłaty skarbowej.
47

15

6
7

8

9

10

Dokument potwierdzający wpis obiektu do gminnej ewidencji
zabytków (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę, lub pozwolenia konserwatora zabytków
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru – dotyczy przedsięwzięć rozpoczętych i/lub
zakończonych jeśli były wymagane (kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem).
Dokumenty potwierdzające, iż dokonane wydatki kwalifikowane
zostały poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w
stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający
wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
(np. zapytania ofertowe, pisemne oferty, zrzuty ekranowe,
sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące
przeprowadzonego rozeznania rynku) – dotyczy przedsięwzięć
rozpoczętych i/lub zakończonych (kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą
informacyjną RODO – dotyczy Grantobiorcy, Pełnomocnika i
wszystkich
współwłaścicieli
nieruchomości
objętej/ych
wnioskiem (oryginał).
Audyt energetyczny sporządzony przed datą rozpoczęcia
inwestycji – dotyczy przedsięwzięć, które zostały rozpoczęte
przed dniem sporządzenia Uproszczonego audytu
energetycznego, w tym przedsięwzięć zakończonych (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Inne załączniki (wymienić):

….
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☐ tak
☐ nie dotyczy
☐ tak
☐ nie dotyczy

☐ tak
☐ nie dotyczy

☐ tak

☐ tak
☐ nie dotyczy

