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Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu grantowego – przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia  

25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r.) 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  
PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ” REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO 

BIELSKO-BIAŁA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, W RAMACH OSI 

PRIORYTETOWEJ 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, 

DZIAŁANIA 4.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, PODDZIAŁANIA 4.1.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – KONKURS W FORMULE 

GRANTOWEJ ORAZ Z BUDŻETU MIASTA. 

Tabelę proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami oraz zaznaczyć X wybrany wariant. 

I. Dane Grantobiorcy 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania: 

 - Ulica, nr domu 

 - Kod pocztowy, miejscowość 

 

…………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

Dowód osobisty: 

- Seria i numer 

- wydany przez 

 

…………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

PESEL  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

II. Dane dotyczące budynku – miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Adres budynku w Bielsku-Białej  

- ulica, nr domu  (ew. nr działki) 
 

 

 

………………………………………………………………. 

data wpływu 
(dd.mm.rrrr) 

 

 
 

 złożenie 

Wniosku 

 korekta  

złożonego Wniosku 

nr 

Umowy 
OSE-EN.602.10.2.  .2020 

z dnia 
(dd.mm.rrrr) 

 

nr ref. nadany 

Deklaracji 
 

liczba 

załączników 
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III. Cel realizacji przedsięwzięcia 

 

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 

poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

 

IV. Deklaracja realizacji rodzaju / rodzajów instalacji OZE  

Rodzaj instalacji OZE  

(Można zaznaczyć więcej niż jedną instalację) 

 

 a) instalacja fotowoltaiczna, 

 b) instalacja solarna (kolektory słoneczne), 

 c) pompa ciepła do c.w.u, 

 d)
1
 pompa ciepła do c.o., 

 d)
 2

 pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u., 

 

Dalszą część wniosku Grantobiorca wypełnia we współpracy z Operatorem  

 

V. Opis rezultatów przedsięwzięcia 

Deklaracja osiągnięcia efektu  energetycznego i ekologicznego 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

 

………………….. tony ekwiwalentu CO2/rok 

Liczba wybudowanych mikroinstalacji do 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

 

………………….. szt. 

Liczba wybudowanych mikroinstalacji do 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

 

……………….…. szt. 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

 

…………….……. kW 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł odnawialnych 

 

…………….……. kW 

Stopień redukcji PM10 
 

……………….…. kg PM10/rok 

Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących 

OZE 

 

……………….…. kWht/rok 

Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących 

OZE ………………...... kWhe/rok 

 

VI. Charakterystyka  przedsięwzięcia - terminy i koszty inwestycji 

Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji Inwestycji 

 

rozpoczęcie realizacji  

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

(nie później niż 6 m-cy od dnia zawarcia umowy  

o powierzenie grantu) 

zakończenie realizacji  

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

(do 6 m-cy od rozpoczęcia Inwestycji, jednak  

nie później niż do 31 grudnia 2021 r.) 
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Wartość całkowita inwestycji netto / brutto 

 

 

 

………………………… PLN NETTO     

 

………………………… PLN BRUTTO 

Koszty kwalifikowalne 

 

wydatki kwalifikowalne  

netto wynoszą: 

                              ……………........................ PLN  

(słownie: 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………….…….) 

Wnioskowana kwota dotacji 

 
 

…………………………………………… PLN 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

 

środki przyznane  

przez Gminę  

w formie grantu:      …….………………………  PLN 

 

wkład własny  

Grantobiorcy:           . ……..……………………  PLN 

 

Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający grantu, niezbędne do dokonania oceny 

wniosku 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY: 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji Projektu  

pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, który realizowany jest  

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła 

energii – konkurs w formule grantowej i akceptuję bez wyjątku wszystkie jego zapisy. 

 

 

         czytelny podpis 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż pomoc finansowa przyznawana w postaci grantu przez Miasto 

Bielsko-Biała pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Gminy Bielsko-Biała. 

 

 

         czytelny podpis 
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3. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym. 

 

 

         czytelny podpis 

4. Oświadczam, że w związku z udziałem w niniejszym Projekcie przeprowadziłam/em rozeznanie 

rynku, na dowód czego przedkładam zebrane  3 oferty otrzymane w odpowiedzi na skierowane 

min. 3 zapytania ofertowe do wykonawców instalacji OZE. 

 

         czytelny podpis 

 

wraz z niniejszym Wnioskiem o udzielenie grantu składam następujące załączniki:  

 

 3 zapytania ofertowe 

 

 3 oferty wykonawcy wraz z zaznaczoną wybraną ofertą 

 

 Inne …………………………………….……………………………………………… ……………………………………………….. 

                                                                   (jakie?) 

 

 

 

 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                 (czytelny podpis Grantobiorcy) 

 

Data weryfikacji  Wniosku: Podpis osoby weryfikującej Wniosek 

  

Adnotacje urzędowe, ID: Zatwierdzam / odrzucam Wniosek 

  

 


