
Prezentacja uwzględnia zmiany w Regulaminie naboru i realizacji Projektu OZE dla mieszkańców Bielska-Białej  przyjęte  uchwałą nr XLI/967/2022 z dnia 17 
lutego 2022. r. oraz nowelizację ustawy o OZE dotyczącą rozliczania energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę od 1 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 467)

Grantodawca: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
z siedzibą pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Operator Projektu: Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

Odnawialne źródła energii 

dla mieszkańców Bielska-Białej

materiał informacyjny dla Grantobiorców:

1. przechodzących z listy rezerwowej na listę podstawową (fotowoltaika, pompy 

ciepła CO/COCWU)

2. z naboru uzupełniającego (kolektory słoneczne, pompa ciepła CWU)  
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ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
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ETAP I
Podpisanie u 

Operatora Umowy 
o powierzenie 

grantu

Miesiąc na 
podpisanie umowy 

po ogłoszeniu 
wyników naboru

ETAP II
Wybór 

Wykonawcy 
inwestycji

Wysłanie 
min. 3 zapytań 

ofertowych

Ocena prawidłowości 
procedury wyboru 
wykonawcy przez 

Operatora Projektu

Podpisanie umowy 
z Wykonawcą 
po akceptacji 

Operatora 
Projektu

ETAP III
Realizacja 

inwestycji przez 
wybranego 
Wykonawcę

w terminie 
określonym 
w Umowie

3 miesiące na 
realizację 
inwestycji

ETAP IV
Zgłoszenie 

gotowości do 
odbioru Inwestycji 

Operatorowi 
Projektu

w terminie 7 dni 
od zakończenia 

Inwestycji

Odbiór wykonanej 
inwestycji przez 

Inspektora 
Nadzoru

w terminie 21 dni 
od przyjęcia 
zgłoszenia

ETAP V Rozliczenie 
inwestycji

Weryfikacja 
dokumentów 

złożonych przez 
Grantobiorcę przez 
Operatora Projektu

Weryfikacja 
dokumentów przez 

Operatora – do 30 dni 
od daty złożenia 

dokumentów

Wypłata grantu -
30 dni od daty 

akceptacji 
złożonych 

dokumentów

ETAP VI Okres trwałości

5 lat od daty 
zakończenia 

projektu podanej 
do publicznej 
wiadomości



I. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Cele projektu

2. Zakres projektu

3. Poziom dofinasowania instalacji OZE

4. Podstawowe zasady projektu

5. Działalność gospodarcza w budynku
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1. CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa

efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się

do:

➢ograniczenia emisji zanieczyszczeń,

➢zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą

zanieczyszczenie powietrza,

➢podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych, uniezależnienia

się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł,

➢rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców,

➢wzrostu świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii

ze źródeł odnawialnych.
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2. ZAKRES PROJEKTU

W ramach Projektu będą montowane instalacje odnawialnych źródeł energii wytwarzających

energię cieplną i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców

Miasta Bielska-Białej, dzięki udzielonym przez Grantodawcę grantom.

W projekcie zaplanowano 1000 szt. instalacji OZE, w tym:

➢do 618 szt. instalacji fotowoltaicznych,

➢do 50 szt. instalacji kolektorów słonecznych

➢do 202 szt. pomp ciepła do c.w.u.

➢do 138 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. + c.w.u.
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3. POZIOM DOFINANSOWANIA INSTALACJI OZE

➢ Program przewiduje wysokość grantu dla mieszkańca do 95% kosztów kwalifikowanych

(netto).

➢ Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

➢ Limity kwotowe kosztów kwalifikowanych:

✓ kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł,

✓ fotowoltaika – grant do 14.250 zł,

✓ dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania –

grant do 28.500 zł albo

✓ pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł.
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4. PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTU

➢ likwidacja źródła węglowego jest dopuszczalna wyłącznie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą

Inwestycji.

➢ Grantobiorca zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Operatorowi Projektu dokumentacji

fotograficznej sprzed likwidacji kotła węglowego oraz po jego likwidacji.

➢ projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii,

➢ instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp, a pozostałe

instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW,

➢ wykonana mikroinstalacja nie może mieć mniejszych parametrów (mocy, pojemności zasobnika

itp.) niż zadeklarowane w złożonej w trakcie naboru Deklaracji udziału w projekcie,

➢ projekt przeznaczony jest tylko dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej

nieposiadających zaległości finansowych wobec Miasta oraz niepodlegających wykluczeniu na

podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych,

➢ istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie

budowy, pod warunkiem, że na dzień przystąpienia budowa została rozpoczęta oraz pod warunkiem jego

zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność,
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➢ możliwy jest wybór więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE dla jednego budynku (kolektory

słoneczne, panele fotowoltaiczne, jedna dowolna pompa ciepła),

➢ jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu/azbestu na koszt właściciela

budynku,

➢ w przypadku realizacji Inwestycji na budynku mieszkalnym lub niemieszkalnym wpisanym do rejestru

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Grantobiorca musi przedstawić zgodę

konserwatora zabytków na realizację Inwestycji,

➢ wyprodukowana energia elektryczna bądź cieplna nie może być wykorzystywana na potrzeby

działalności gospodarczej, najmu, działalności rolniczej, agroturystycznej itp.

➢ właściciel nieruchomości przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt

(w tym np. koszt projektu, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),

➢ po zakwalifikowaniu się do projektu i po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, właściciel

nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert na wykonanie każdej mikroinstalacji

wchodzącej w skład Inwestycji spośród co najmniej 3 potencjalnych wybranych przez siebie

wykonawców,

8

4. PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTU c.d.



4. PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTU c.d.

➢ właściciel nieruchomości określa kryteria oceny ofert, w tym co najmniej jedno kryterium – cena, przy

czym kryteria muszą być takie same we wszystkich jego zapytaniach ofertowych,

➢ granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów,

➢ refinansowaniu podlegać będzie tylko Inwestycja wybudowana po zawarciu umowy o powierzenie

grantu i zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Operatora projektem technicznym,

➢ istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy budynek już korzysta z istniejącej instalacji odnawialnych

źródeł energii, jednak dofinansowaniu i ocenie konkursowej podlegać będzie tylko część nowa,

dobudowana w ramach projektu,

➢ w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. lub c.o. + c.w.u. – budynek musi być ocieplony do poziomu

skutkującego ograniczeniem strat ciepła nie więcej niż 60 W/m2 albo oddany do użytku po 1990 roku, a

istniejące źródło węglowe – usunięte,

➢ mikroinstalacje i efekt ekologiczny będą monitorowane również po zakończeniu inwestycji, przez cały tzw.

okres trwałości projektu.
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5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDYNKU

➢ budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza może wziąć udział w Projekcie, musi
jednak posiadać osobny licznik energii elektrycznej,

➢ jeżeli na nieruchomości zarejestrowana jest działalność gospodarcza jednak nie jest ona fizycznie w niej
prowadzona, a część energii jest nierozliczona na poczet prowadzenia działalności gospodarczej – może
wziąć udział w Projekcie.

➢ w przypadku instalacji pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w budynku, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza nie jest wymagana instalacja odrębnego licznika ciepła, ale
konieczna jest instalacja odrębnego źródła ciepła – np. kaloryfer olejowy oraz zlikwidowanie
wspólnego źródła ogrzewania.

➢ w przypadku instalacji fotowoltaicznej konieczne jest zamontowanie odrębnego licznika energii
elektrycznej.

➢ Grantobiorca przed podpisaniem Umowy o udzielenie grantu musi zadeklarować jakiego rodzaju
działalność gospodarcza jest zarejestrowana w budynku mieszkalnym (nazwa działalności) oraz
złożyć oświadczenie czy działalność jest faktycznie prowadzona pod adresem instalacji
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1. Wybór Wykonawcy inwestycji

2. Wniosek o udzielenie Grantu i przeprowadzenie inwestycji

3. Odbiór i rozliczenie inwestycji

4. Wniosek o płatność i wypłata grantu

5. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, 
w tym w okresie trwałości projektu

6. Obowiązki Grantobiorcy po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji,
w tym w okresie trwałości projektu
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UMOWY O POWIERZENIE GRANTU



1. WYBÓR WYKONAWCY INWESTYCJI

➢ zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu Grantu, po uprzedniej

weryfikacji Grantobiorcy pod kątem niezalegania z płatnościami na rzecz Miasta oraz

wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w art.

207 ustawy o finansach publicznych,

➢ przeprowadzenie badania rynku po zawarciu umowy o powierzenie grantu przez

Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych

wykonawców instalacji OZE (formularz zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4a do

Regulaminu),

➢ Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku poprzez określenie

kryteriów oceny ofert i wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania

porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej,

➢ wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie

i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań

do każdego rodzaju mikroinstalacji, chyba że oferta jest kompleksowa na całą inwestycję

(pisemne oferty),
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1. WYBÓR WYKONAWCY INWESTYCJI c.d.

➢ w zapytaniu ofertowym Grantobiorca może ustalić dodatkowe kryteria oceny oprócz ceny, przy
czym kryteria muszą być dla wszystkich wykonawców jednakowe,

➢ otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje
Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych przez siebie w zapytaniu ofertowym),

➢ wymagane jest przedstawienie ofert Operatowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi załącznikami,
zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 4a Regulaminu

➢ zawarcie przez Grantobiorcę umowy z wybranym/i wykonawcą/ami według wzoru otrzymanego od
Operatora,

➢ wykluczone z wykonawstwa są osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Grantobiorcą,

➢ moc/parametry wykonanej mikroinstalacji nie może być niższa, niż podana w Deklaracji udziału.
W przypadku inwestycji łączonej (więcej niż jedna mikroinstalacja) niespełnienie tego warunku
przez choćby jedną mikroinstalację skutkować będzie rozwiązaniem umowy i utratą grantu,

➢ po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą jest on zobowiązany do sporządzenia szkicu
technicznego instalacji zgodnie z wytycznymi otrzymanymi razem ze wzorem zapytania ofertowego,

➢ nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.
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2. WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU 

I PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI
➢ złożenie wniosku o udzielenie grantu do Operatora Projektu (wzór stanowi załącznik nr 4

do Regulaminu),

➢ we wniosku należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku,

➢ do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć min. trzy oferty wraz z zapytaniami ofertowymi, a także kopię

umowy z wykonawcą i projektem mikroinstalacji OZE (szkicem technicznym). Załącznikiem do wniosku

jest szczegółowy kosztorys ofertowy, a parametry efektów muszą być tożsame z zapisanymi

w umowie lub co najmniej takie. W przypadku jeżeli projektowana instalacja zapewnia wyższe parametry

należy to uwzględnić aneksem do umowy, nie ma możliwości pogorszenia parametrów instalacji,

➢ Operator Projektu dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym,

➢ Operator Projektu pisemnie opiniuje projekt (szkic techniczny) mikroinstalacji OZE,

➢ po wyrażeniu pisemnej zgody przez Operatora na realizację zakresu przedstawionego

w projekcie (szkicu technicznym) mikroinstalacji OZE Grantobiorca realizuje Inwestycję,

➢ termin realizacji inwestycji musi być zgodny z terminem określonym w umowie, przekroczenie terminu

skutkować może rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu.
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3. ODBIÓR 

I ROZLICZENIE INWESTYCJI

➢ Grantobiorca w terminie 7 dni od zakończenia inwestycji zgłasza telefonicznie lub

emailowo Operatorowi gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez

Inspektora nadzoru wskazanego przez Operatora,

➢ w ciągu 21 dni następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu

oraz spełniania parametrów minimalnych określonych w formularzu Zapytania ofertowego

stanowiącego załącznik 4a do Regulaminu,

➢ w przypadku zgłoszenia uwag w trakcie odbioru inspektor nadzoru wyznacza 14 dniowy

termin na usunięcie wad/ uwzględnienie uwag,

➢ po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag Grantobiorca płaci wykonawcy

całość wynagrodzenia wynikającego z umowy przelewem a oryginał faktury i wydrukowane

potwierdzenie przelewu dołącza do wniosku o płatność,

➢ nie należy wpłacać zaliczek na poczet wykonania inwestycji. Przed zapłatą

Grantobiorca sprawdza poprawność wystawienia faktury zgodnie z kosztorysem

powykonawczym oraz wytycznymi dla wykonawcy w punkcie dot. fakturowania.
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4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

I WYPŁATA GRANTU

Terminy:

➢Grantobiorca w terminie 14 dni po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz

wykonawcy składa Wniosek o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Przy składaniu wniosku

o płatność należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty odpowiednio w oryginałach lub

kopiach zgodnie z paragrafem 15 Regulaminu i zapisami umowy o powierzenie grantu,

➢w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu lub błędu w dokumencie Grantobiorca będzie

miał 5 dni roboczych na skorygowanie lub uzupełnienie dokumentacji,

➢w ciągu 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o płatność wraz ze wszystkimi

załącznikami Operator dokona weryfikacji prawidłowości złożonej dokumentacji.

➢Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w Umowie o udzielenie grantu

w terminie 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność.
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4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

I WYPŁATA GRANTU c.d.

➢ po zrealizowaniu przez Grantobiorcę Inwestycji, odbiorze Mikroinstalacji OZE przez

inspektora nadzoru wskazanego przez Operatora oraz opłaceniu faktury wystawionej przez

wykonawcę Grantobiorca składa do Operatora wniosek o płatność celem rozliczenia

Inwestycji oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu,

➢ wzór Wniosku o płatność stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,

➢ rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca jest zobowiązany przedłożyć, celem rozliczenia

umowy o powierzenie grantu:

✓ dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych

urządzeń składających się na kompletną mikroinstalację OZE;

✓ dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy);

✓ kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora;

✓ protokół poświadczający odbiór robót/usług, montażu/podłączenia zakupionych

urządzeń oraz potwierdzający efekt ekologiczny;
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4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
I WYPŁATA GRANTU c.d.

✓ kopia umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi

aneksami,

✓ zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji

fotowoltaicznej, dokonane przez wykonawcę instalacji OZE lub Grantobiorcę,

✓ karta przekazania odpadu i dokumentacja fotograficzna wymiany pokrycia dachu

z eternitu / pieca węglowego (jeśli dotyczy).

• Oryginały faktur/rachunków należy pozostawić Operatorowi do czasu rozliczenia Wniosku

o płatność. Zostaną one opieczętowane i oznaczone znakiem Projektu dofinansowanego ze

środków Unii Europejskiej.

• Pozostałe ww. dokumenty należy przedstawić do rozliczenia w oryginale do wglądu, wraz

z kopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem i odebrana przez Operatora.
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4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
I WYPŁATA GRANTU c.d.

➢ Ponadto na formularzu Wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu)

należy złożyć oryginały podpisanych przez Grantobiorcę oświadczeń w zakresie:

✓ poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do

średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych

efektów z danych nakładów,

✓ braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,

✓ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej / najmu na nieruchomości,

na której realizowana jest Inwestycja lub, w przypadku prowadzenia przez Grantobiorcę

działalności gospodarczej / najmu, oświadczenie o niewykorzystywaniu energii

produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności / najmu,

✓ oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

✓ oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,

✓ oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia,

✓ oświadczenie o zasiedleniu budynku.
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4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
I WYPŁATA GRANTU c.d.

➢ Przed przekazaniem przez Grantodawcę środków do Grantobiorcy, Operator Projektu

zweryfikuje przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:

✓ czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy,

a usługi i prace budowlane zrealizowane,

✓ czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,

✓ czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki

wsparcia,

➢ granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.

➢ Grantodawca przekaże środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez

Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu.

➢ nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie

o powierzenie grantu.
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5. ZASADY DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I KONTROLI 

GRANTÓW, W TYM W OKRESIE TRWAŁOŚCI

➢ Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów,

➢ w umowie o powierzeniu grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się

przez Grantobiorcę czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez

Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione,

➢ Grantobiorcy mają obowiązek umożliwienia pełnego i niezakłóconego dostępu do wszelkich

informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń,

w których realizowana będzie Inwestycja lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca

realizowanej Inwestycji, związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu,

➢ wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie podlegają kontroli
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➢ planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:

✓ kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon, pisemnie

✓ minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE przed

złożeniem wniosku o płatność (odbiór mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru).

W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefonicznie lub

poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie

monitoringu bądź kontroli(w uzasadnionych okolicznościach termin ten przedłuży się).

Kontrola odbędzie się nie później niż 30 dni od powzięcia informacji o wykonaniu

inwestycji objętej grantem, a efektem wizyty będzie dokumentacja fotograficzna

wykonana podczas wizji lokalnej.

Kontrola ma polegać na sprawdzeniu czy zamontowane mikroinstalacje OZE spełniają

wymogi określone w Regulaminie.
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➢ Kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu nastąpi

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej lub u Operatora, w tym zweryfikowanie oryginałów co

najmniej następujących dokumentów:

✓ faktura/rachunek,

✓ potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek,

✓ protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie

zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat, protokół

złomowania/likwidacji),

Kontrola ma polegać na sprawdzeniu prawidłowości realizacji inwestycji oraz prawidłowości

przygotowania dokumentacji rozliczeniowej,

Kontrola nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez

Grantobiorcę.
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➢ możliwe są niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku podejrzenia wykorzystania

grantu niezgodnie z przeznaczeniem,

➢ możliwe są wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miejski w Bielsku-Białej, takich

jak IOK, czy inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji

Projektu (w tym trwałości Projektu),

Z każdej wizyty monitorującej oraz innych czynności kontrolnych powstaną akta kontroli,

na które składać się będą oryginały lub kopie dokumentów podlegających kontroli,

Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności 

kontrolne zawierający co najmniej:

✓ informację kiedy kontrola się odbyła, 

✓ kto ją przeprowadził 

✓ jaki był jej wynik.  
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➢ w przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone

w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, współwłaściciela lub

osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości w tym również konieczność poddania się

czynnościom kontrolnym i monitorującym oraz wyrażenie zgód, o których mowa w § 21

Regulaminu,

• w takim wypadku dotychczasowy Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić przeniesienie

praw i obowiązków określonych w umowie o powierzenie grantu, poddanie się czynnościom

kontrolnym i monitorującym oraz wyrażenie zgód, o których mowa w § 21 na nowego

właściciela, współwłaściciela, osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości pod

rygorem rozwiązania umowy o powierzenie grantu, o którym mowa w § 17 ust. 2

Regulaminu.
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6. OBOWIĄZKI GRANTOBIORCY

➢ Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie

o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego,

➢ efektem rzeczowym i ekologicznym będą, w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE:

✓ szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok)

✓ liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

✓ liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej z OZE

✓ dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

✓ dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

✓ stopień redukcji PM10-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji

wykorzystujących OZE

✓ produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

➢ Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki

realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE,

26



6. OBOWIĄZKI GRANTOBIORCY c.d.

➢ każdy rodzaj mikroinstalacji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii

cieplnej lub energii elektrycznej,

• Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy w terminie do 15 stycznia

każdego roku w okresie trwałości projektu informacji o stanie licznika na dzień

31 grudnia roku poprzedniego. Informację należy przesłać przez odpowiedni formularz

monitorujący w zakładce: WYŚLIJ ODCZYT LICZNIKA na stronie www Projektu,

a w przypadku awarii strony www - drogą emailową na adres: oze.pomiar@um.bielsko.pl

• w okresie trwałości projektu Grantobiorca jest zobowiązany informować Grantodawcę

o aktualnym stanie licznika na każde wezwanie, a także umożliwić przedstawicielowi

Grantodawcy dostęp do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika,

• zastrzega się możliwość zdalnego odczytu licznika,

• za utrudnienie odczytu liczników (np. poprzez wyłączenie Wi-Fi lub niewpuszczenie

upoważnionego pracownika) dochodzona będzie kara umowna w wysokości 500 zł za

każdy przypadek utrudnienia, a kolejne zaistnienie takiego zdarzenia może stanowić

przesłankę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
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UWAGA GRANTOBIORCY!

➢ NINIEJSZE OPRACOWANIE MA CHARAKTER INFORMACYJNY

➢ PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM PRAW I OBOWIĄZKÓW W PROGRAMIE „OZE DLA 
MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ” SĄ:

✓ ZAWARTA UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

✓ REGULAMIN NABORU I REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – zgodnie 
z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z uzasadnieniem oraz ze zmianami

✓ WZORY FORMULARZY I UMÓW PRZEKAZANE LUB UDOSTĘPNIONE PRZEZ 
OPERATORA, OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

✓ w razie wątpliwości - inne wytyczne i zasady wynikające z zasad realizacji projektów 
unijnych oraz zawartej przez Miasto umowy o dofinansowanie

➢ Podczas udziału w projekcie należy na każdym jego etapie wnikliwie zapoznać się z ww. 
dokumentami źródłowymi oraz stosować wymagane formularze i wzory dokumentów, 
dostępnych na stronie www projektu: oze.bielsko-biala.pl oraz udostępnionych przez 
operatora projektu.  

➢ Realizacja inwestycji niezgodnie z wytycznymi lub nieprzestrzeganie warunków 
umowy grozi utratą otrzymania grantu lub koniecznością jego zwrotu.
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WSPARCIE TECHNICZNE DLA GRANTOBIORCÓW

➢ Operator Projektu dedykuje dla Grantobiorców infolinię techniczną dostępną od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00

➢ Kontakt telefoniczny na infolinię: 

✓ tel. +48 501 867 204

➢ Grantobiorca zgłasza gotowość do odbioru drogą mailową na adres mailowy 

bokbielsko@gmail.com

➢ Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Obsługi Klienta ul. Armii Krajowej 

220, pawilon 1, pok. 111 oryginały dokumentów zgłoszeniowych
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Operator Projektu: 

„Doradztwo i Usługi Sp. z o.o.”

Biuro Obsługi Klienta (BOK) 

przy Al. Armii Krajowej 220,

pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD),

Dni i godziny pracy BOK: 

poniedziałek 8:00 –14:00

wtorek 12:00 – 18:00

środa 8:00 – 14:00

czwartek 12:00 – 18:00

piątek - nieczynne

sobota - nieczynne
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Telefon do BOK czynny w dniach i godzinach pracy BOK: 

33 813 82 82

33 813 82 83

33 813 83 13

Infolinia czynna w godzinach 7.30 – 15.30:

12 444 60 03

Adres e-mail: bokbielsko@gmail.com

Strona: https://www.oze.bielsko-biala.pl

file:///%5C%5Clocalhost%5Ctel%5C338138282
file:///%5C%5Clocalhost%5Ctel%5C338138313
file:///%5C%5Clocalhost%5Ctel%5C338138313
https://www.oze.bielsko-biala.pl

