Załącznik nr 5 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.)



data wpływu
(dd.mm.rrrr)

nr
Umowy

OSE-EN.602.10.2.

nr ref. nadany
Deklaracji

.2020

złożenie
Wniosku



korekta
złożonego
Wniosku

z dnia
(dd.mm.rrrr)

liczba
załączników

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
GRANTU W PROJEKCIE 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

Data zawarcia umowy

Numer umowy

Imię

Nazwisko

PESEL

Nr rachunku bankowego

II.

Lokalizacja wykonanej Inwestycji

ulica
(ewentualnie
nr lokalu lub
działki)

nr domu

miasto

BIELSKO-BIAŁA

kod pocztowy
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Informacja o nieruchomości przed zmianą

III.

Powierzchnia ogrzewana
2
budynku [m ]:

Rodzaj i ilość roczna opału zużywana przed zmianą:
węgla/ekogroszku
/miału/pellet [ton]:

oleju [l]:
drewna [mp]:

3

gazu [m ]:
ilość zużywanej energii elektrycznej przed zmianą
[kWh]:

IV.

Charakterystyka wykonanego zadania po zmianie

Moc zainstalowanego OZE
[kW]:
Moc zainstalowanego OZE
[kW]:

Rodzaj zainstalowanego
OZE:
Rodzaj zainstalowanego
OZE:

Moc zainstalowanego OZE
[kW]:

Rodzaj zainstalowanego
OZE:

V.

Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania

Wartość
netto
[zł]:

Wartość
brutto
[zł]:

Wartość
podatku VAT [zł]:

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji:
Koszty jednostkowe netto
[zł]
Pozycja
Szt. Koszt materiałów
OZNACZENIE
KOLUMNY

A

B

Koszt
robocizny

Razem

95%
kwoty z kol. D

C

D

E

Maksymalny
limit grantu
[zł]

F

instalacja fotowoltaiczna

14 250

instalacja
solarna
(kolektory
słoneczne)

9 500

pompa ciepła
do c.w.u.

7 125

pompa ciepła
do c.o. albo do
c.o. wraz z
c.w.u.

28 500

Wysokość *
grantu
[zł]

G

Suma:

*UWAGA! W kolumnie G należy wpisać niższą / niższe z kwot z kolumn E i F
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VI.

Termin realizacji zadania

Data rozpoczęcia realizacji inwestycji [d/m/r]
Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r]

Wykaz dokumentów* wymaganych przy składaniu rozliczenia

VII.

Protokół odbioru zatwierdzony
przez Operatora

Numer dokumentu

Data
wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez:

Numer dokumentu

Data
wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez:

Numer dokumentu

Data
wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez:

1

2

3

Faktura VAT/ rachunek wraz z
potwierdzeniem płatności

1

2

3

Oświadczenie dot. stopnia redukcji
emisji pyłów zawieszonych/ gazów
cieplarnianych

1

2

3
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Załączniki:

1

Dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy)

2

Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz
z ewentualnymi aneksami.

Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora.
3

4

5

Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje
jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on
zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania
danego elementu rozliczeniowego).

Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej
w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

Dokumentacja fotograficzna usunięcia azbestu
i położenia nowego pokrycia dachowego













Tak
Nie, został już
przekazany w dniu ……………
Tak
Nie, została już
przekazana w dniu …….……..

Tak
Nie dotyczy

Tak
Nie dotyczy
Tak
Nie, została już
przekazana w dniu ……….…..
Nie dotyczy

*Wykaz kopii dokumentów wymaganych przy składaniu rozliczenia, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym
formularzem. Dokumenty należy złożyć w kopii opisanej (przez Operatora) za zgodność z oryginałem. W celu weryfikacji
dokumentów należy Operatorowi okazać oryginały powyższych dokumentów. W przypadku braku jakiegokolwiek
dokumentu lub błędu w dokumencie Grantobiorca będzie miał 5 dni roboczych na skorygowanie/uzupełnienie
dokumentacji.

OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY:
1. Oświadczam, że wydatki na inwestycję zostały przeze mnie poniesione w sposób oszczędny, tzn.
niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów

czytelny podpis

2. Oświadczam, że Inwestycja została sfinansowana bez udziału środków zewnętrznych, więc
nie zachodzi przesłanka podwójnego dofinansowania wydatków

czytelny podpis
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3.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością położoną w Bielsku-Białej pod
adresem:
…………………………………………………………………………………………… na cele realizacji
Projektu oraz w okresie trwałości wynikające z …………………………………….............................……
(nr księgi wieczystej)

czytelny podpis

4.

Oświadczam, że w budynku mieszkalnym, na rzecz którego będzie wykorzystywana energia
produkowana z mikroinstalacji OZE (proszę zaznaczyć x wybraną opcję):



nie jest prowadzona działalność gospodarcza



nie jest prowadzony najem pomieszczeń / budynku




jest prowadzona działalność gospodarcza pod adresem zadeklarowanego budynku mieszkalnego,
ale energia wyprodukowana przez mikroinstalacje OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby
działalności gospodarczej
jest prowadzony najem pomieszczeń w zadeklarowanym budynku mieszkalnym, ale energia
wyprodukowana przez mikroinstalacje OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby
wynajmowanych pomieszczeń.

czytelny podpis

5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych

czytelny podpis

6. Oświadczam, że budynek mieszkalny, na rzecz którego będzie wykorzystywana energia produkowana
z mikroinstalacji OZE (proszę zaznaczyć x i czytelnie wypełnić wybraną opcję):



został zasiedlony w dniu ………………… przez …….…. osób, a zameldowane zostało ……… osób.



jest zamieszkały przez ….…. osób, a zameldowanych jest ….… osób.

czytelny podpis
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7. Zobowiązuję się do zachowania trwałości przedsięwzięcia w okresie trwałości Projektu**, tj.
zachowania nowo wybudowanej mikroinstalacji OZE, utrzymania jej w niezmienionym stanie
technicznym, zapewnienia przeglądów serwisowych, ubezpieczenia mikroinstalacji OZE na swój koszt
na okres trwałości projektu oraz monitorowania wskaźników zgodnie z zapisami § 8 podpisanej przeze
mnie umowy o powierzenie grantu. Znane mi są konsekwencje niezachowania trwałości projektu,
w tym obowiązek zwrotu grantu oraz prawo grantodawcy do monitoringu i kontroli mikroinstalacji OZE
oraz dokumentacji zarówno w czasie realizacji jak i przez cały okres trwałości Projektu.

czytelny podpis
**„Trwałość projektu” – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach
projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres
5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę Bielsko-Białą, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania na rzecz
Miasta Bielsko-Biała. Grantobiorca zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej
Projektu o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości Projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Niniejszym wnioskuję o wypłatę grantu w kwocie …………………………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………………….…………………………….……),
która stanowi nie więcej niż 95 % poniesionych przeze mnie kosztów kwalifikowanych netto
oraz nie przekracza kwoty maksymalnej grantu.

...............................................
(data, miejscowość)

..........................................
(czytelny podpis Grantobiorcy)

Data weryfikacji Wniosku:

Podpis osoby weryfikującej Wniosek

Adnotacje urzędowe, ID:

Zatwierdzam / odrzucam Wniosek
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