Projekt pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach
jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy
Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”

INSTRUKCJA DO FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU

1. Właściwy formularz wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami można pobrać ze strony
internetowej właściwego Urzędu Gminy/Miasta lub pobrać formularze bezpośrednio
w Urzędzie.
2. Wniosek wraz z dostępnymi załącznikami należy wypełnić w wersji elektronicznej lub czytelnie,
odręcznie, drukowanymi literami.
3. Zaciemnione pola wniosku wypełnia Grantodawca.
4. Właściwe pola wyboru odznaczyć znakiem X
5. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, trwale spięty w skoroszyt/teczkę/koszulkę należy
złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
6. O przyjęciu wniosku o udzielnie grantu decyduje data i godzina złożenia w dniu naboru.
7. Wnioski złożone drogą pocztową lub przez kuriera nie będą podlegały ocenie.
8. Dopuszcza się jednorazową poprawę wniosku i załączników w terminie do 28 dni od dnia
otrzymania informacji o fakcie zaistnienia braków lub omyłek pisarskich.
Wyjaśnienia do formularza wniosku o udzielenie grantu.
Pkt. 5 Rodzaj budynku:
Budynek jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku.
Budynek wielorodzinny - budynek mieszkalny wielorodzinny, wolno stojący albo budynek
w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.
Budynek historyczny - budynek indywidualnie wpisany do rejestrów zabytków lub będący w wykazie
zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie
wpisany indywidualnie nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
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Pkt. 8.3. Wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)]
Wartość energii początkowej wynikająca ze sporządzonego audytu energetycznego/ uproszczonego
audytu energetycznego.
Uproszczony audyt energetyczny należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną przez Instytucję
Organizującą Konkurs.
W przypadku braku uproszczonego audytu energetycznego, pozostawić niewypełnione pole i do
wniosku dołączyć Załącznik nr 4-Wniosek o zlecenie wykonania uproszczonego audytu
energetycznego.

Pkt. 9. Cel realizacji przedsięwzięcia:
Celem projektu jest podniesienie jakości powietrza na obszarze zamieszkiwanej gminy objętej
projektem grantowym.
Przykładowa treść: Celem projektu jest podniesienie jakości powietrza na terenie miejscowości ….
(miejsce realizacji przedsięwzięcia)

Pkt. 10. Opis realizacji przedsięwzięcia:
UWAGA! Wymiana głównego wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.
Zakres przedsięwzięcia może obejmować:








Demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż instalacji kotła spalającego paliwa gazowe,
Demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż instalacji kotła na biomasę (np. kocioł na
pellet),
Demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż instalacji źródła ciepła opartego o OZE
(np. pompa ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna),
Demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby
c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej
(łącznie z wymianą głównego
wysokoemisyjnego źródła ciepła),
Zakup i instalację systemu zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury),
Modernizacja instalacji grzewczej umożliwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby
niepełnosprawne. (np. uchwyty, siedziska, urządzenia głośnomówiące, podjazdy, zdalna
automatyka)

11. Opis rezultatów przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego wynikające ze sporządzonego audytu energetycznego/
uproszczonego audytu energetycznego i wizji lokalnej osoby realizującej projekt w imieniu
Grantodawcy.
Pole należy wypełnić tylko w przypadku posiadanego uproszczonego audytu energetycznego.
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Uproszczony audyt energetyczny należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną przez Instytucję
Organizującą Konkurs. Dopuszcza się możliwość wykorzystania audytów już posiadanych przez
Grantobiorcę sporządzonych (zaktualizowanych) nie wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia
konkursu o dofinansowanie (tj. sporządzonych po 01.01.2018 r.).
Jednak wartość redukcji emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy wyszacować zgodnie
z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs, tak aby dane do wskaźników rezultatu
pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.
Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia:
Uznaje się dzień rozpoczęcia prac montażowych lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania
Grantobiorcy (zamówienie towarów lub usług związanych z realizacją inwestycji).
Data rozpoczęcia realizacji po 01.01.2014 r.
Dopuszcza się przedsięwzięcia realizowane przed ogłoszeniem naboru wniosków, jednak nie wcześniej
niż 01.01.201 r. Wydatki musza być poniesione zgodnie z pozostałymi warunkami kwalifikowalności
i zasadami konkursu, z zachowaniem wymogów technicznych dla kotłów (tj. wymagań Ekoprojektu
2020)
Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
Uznaje się dzień zakończenia prac montażowych potwierdzonych protokołem odbioru i/lub końcową
fakturą/rachunkiem wystawionym na Grantobiorcę za wykonane prace montażowe.

Szacowna wartość przedsięwzięcia ogółem:
Całkowita wartość wszystkich poniesionych kosztów inwestycji, łącznie koszty kwalifikowalne
w ramach projektu i koszty niekwalifikowalne.
Szacowna wartość kosztów kwalifikowalnych:
Koszty kwalifikowalne, to koszty które podlegają refundacji w ramach projektu. Koszt, który został
faktycznie poniesiony w wskazanym okresie realizacji, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
unijnego w ramach RPO WD 2014-2020 i krajowego.
Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:
 Instalację kotła spalającego paliwa gazowe,
 Instalację kotła spalającego biomasę (np. pellet),
 Instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna),
 Mikroinstalację fotowoltaiczną na potrzeby c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej (łącznie
z wymianą źródła ciepła),
 Instalację systemu monitoringu i zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatur),
 Modernizacja systemu grzewczego ułatwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące w budynku/mieszkaniu,
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Wnioskowana kwota pomocy:

Dofinansowaniem w ramach grantu zostanie objęte max. 70 % kosztów kwalifikowalnych, przy
czym wartość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 35 000 PLN brutto niezależnie od
liczby źródeł ciepła w domu/mieszkaniu. Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek
o udzielenie grantu.

Przykład obliczeniowy:
Szacowana wartość przedsięwzięcia ogółem:

10.000 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

9.000 PLN

Wnioskowana kwota pomocy: 70 % x 9.000 PLN, czyli

6.300 PLN

Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne
poniesione w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja
źródła ciepła.
Kwota nie przekraczająca 10 % pojedynczego grantu, obejmująca np. montaż specjalnych
podjazdów, wind, urządzeń głośnomówiących, bądź innych udogodnień ułatwiających dostęp do
pomieszczeń, w których zlokalizowano wymagające obsługi urządzenia związane z modernizacją źródła
ciepła lub poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Przykład obliczeniowy:
Wnioskowana kwota pomocy: 6.300 PLN (wartość grantu)
W tym kosztów ułatwienia dostępu dla obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne: 300 PLN
Poziom dofinansowania: 5 % wartości grantu ( 300/6300)
Prawo dysponowania nieruchomością:
Podać tytuł prawny: własność/współwłasność , podstawa: numer elektronicznej księgi wieczystej,
Przykładowy zapis: SW1W/00022230/6
Informację o numerze elektronicznej księgi wieczystej można pozyskać telefonicznie z Wydziału Ksiąg
Wieczystych właściwego sądu rejonowego lub z dostępnej strony internetowej Elektroniczne Księgi
Wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
Uwaga: wsparcie może być przyznane wyłącznie na inwestycje (spełnione muszą zostać łącznie oba
niżej wymienione warunki):
- rozpoczęte po 01.01.2014 r. oraz
- dla których sporządzono uprzednio audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny.
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dla inwestycji rozpoczętych przed dniem publikacji Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu
grantowego obligatoryjne jest dołączenie do wniosku o udzielenie grantu: potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii Audytu energetycznego (opracowanego/ zaktualizowanego nie wcześniej niż
01.01.2018 r.) – co nie zwalnia z obowiązku dostarczenia również Uproszczonego audytu
energetycznego sporządzonego dla wspieranej nieruchomości lub
- oryginału Uproszczonego audytu energetycznego zgodnego z metodologią zawartą w ogłoszeniu
o naborze, sporządzonego przed datą rozpoczęcia inwestycji, w celu potwierdzenia m.in., że
wymienione źródło ciepła spełniało definicję wysokoemisyjnego źródła ciepła.
Dla inwestycji rozpoczętych po dniu publikacji Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu
grantowego lub dopiero planowanych obligatoryjne jest dołączenie do wniosku o udzielenie grantu
oryginału Uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego wg metodologii zawartej
w ogłoszeniu o naborze, przed datą rozpoczęcia inwestycji.
Na moment składania wniosku o udzielenie grantu Grantobiorca nie ma obowiązku dostarczenia
pozwoleń/ zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych, których uzyskanie jest konieczne dla realizacji
inwestycji opisanej we wniosku o udzielenie grantu. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie
z zapisami wzoru umowy o powierzenie grantu, Grantobiorcy zobligowani są do dostarczenia do
Grantodawcy wszystkich prawomocnych ww. pozwoleń/ zezwoleń/ decyzji administracyjnych.
W przypadku inwestycji zakończonych przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu przedłożenie
ww. dokumentów do Grantodawcy jest obligatoryjne już na etapie podpisania umowy.

Oświadczenia w Pkt. 14 odznaczyć znakiem X właściwe pola wyboru.
Załączniki:
Każdy załącznik dołączany do wniosku o dofinansowanie powinien być podpisany przez
Grantobiorcę/osobę upoważnioną.
W przypadku, gdy załącznik stanowi kopię dokumentu, powinien zostać potwierdzony za zgodność
z oryginałem, podaniem stron, których dotyczy to potwierdzenie, umieszczoną datą i podpisem osoby
upoważnionej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, trwale spięty w skoroszyt/teczkę/koszulkę należy złożyć
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
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