
Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu grantowego 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony 

od uzyskanie dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Janów: 
 

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę 

(Gminę Janów) – styczeń 2018  – listopad 2018 
 

Lp. Działanie Termin 

1 Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do 

udziału w projekcie – złożenie dokumentów 

zgłoszeniowych 

…………………. (minimum 30 dni) 

2 Organizacja spotkań informacyjnych 18 stycznia 2018 godz. 17.00  

(Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie) 

4 Przeprowadzenie weryfikacji technicznych 

obiektów pod kątem możliwości montażu 

instalacji OZE wskazanych w deklaracjach 

zgłoszeniowych 

od ………………………… do 28 lutego 2018 

r.  

5 Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie 

ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po 

weryfikacjach technicznych 

do 16 marca 2018 

6 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę 

Janów 

do 26 marca 2018  

7 Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu 

do dofinansowania – uzależnione od wyników 

oceny wniosku o dofinansowanie 

Przewidywany termin wrzesień 2018 

8 Podpisanie umowy o dofinansowanie przez 

Gminę Janów - uzależnione od wyników oceny 

wniosku o dofinansowanie 

Przewidywany termin październik - listopad 

2018 

 

1.1. ETAP II – Realizacja projektu – listopad 2018 – 31 grudzień 2019 

Lp. Działanie 

1 Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Janów) 

2 Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę  

3 Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru 

dokonuje Grantobiorca). 

4 Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę 

5 Złożenie do Urzędu Gminy Janów Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi 

załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). 

6 Wykonanie inwestycji  

7 Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Janów 

8 Złożenie do Urzędu Gminy Janów wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami 

9 Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu grantowego 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

Ja, niżej podpisany/a
1
  

 

……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 

 

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

 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  

PESEL ……………………………………… nr telefonu ……………………………………………………., 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) 
deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 
z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. 
 

Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, preferowanej 
instalacji proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

4. Kocioł na biomasę (pellet)  

 

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, do którego 

posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki) …………………………………………………… 

o numerze księgi wieczystej ………….…………….. (proszę o dostarczenie kopii dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 

lub 

w budynku, którym prowadzę działalność gospodarczą, położonym na działce nr ……………………, 

do którego posiadam tytuł prawny/prawo użytkowania/inny* (jaki) 

………………………..……………………………..…… o numerze księgi wieczystej ………………….. 

(proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z 

księgi wieczystej, akt własności, umowa) 

 

 

 

                                                             
1
 W przypadku współwłasności proszę podad dane wszystkich współwłaścicieli 

*niepotrzebne skreślid 
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Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła 

energii dla mieszkańców Gminy Janów” planowanego do realizacji 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. 

2. W budynku mieszkalnym zameldowanych jest i mieszka ……………………. osób. 

3. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje 

wykorzystujące OZE (jakie?)………………………………………………………………………... 

4. Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej 

refundacji. 

5. Wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku i procedury 

ofertowej. 

6. Po podpisaniu przez Gminę Janów umowy o dofinansowanie realizacji planowanego projektu 

podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości 

do 95% kosztów kwalifikowalnych. 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji będzie stanowiło mój 

wkład własny. 

7. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. 

8. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Gminy Janów wniosek o 

płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie, o którym mowa w pkt.1. 

9. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia 

wprowadzenie energii do sieci). 

10. Oświadczam, że koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego oraz dokumentu 

zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (jeśli dotyczy) pokryję ze 

środków własnych i we własnym zakresie. 

11. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze źródeł OZE zostanie wykorzystana wyłącznie na 

potrzeby socjalno-bytowe. 

 

Uwaga: W przypadku produkcji energii elektrycznej z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona 

Grantobiorcy stanowi pomoc publiczną i jest udzielana na postawie pomocy de minim is (z 

uwzględnieniem zasady dotyczącej całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu 

przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie poprzednich trzech lat podatkowych). 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Janów (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) tylko w przypadku podpisania przez 

Gminę umowy o dofinansowanie na jego realizację z Instytucją Organizującą Konkurs.   

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu 

przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie 

realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Janów. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych 

dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) 

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki: 
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Lp. Rodzaj dokumentu Proszę wstawić znak „x” przy 

dołączonym dokumencie 

1. Ankieta dotycząca instalacji OZE  

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 

(wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 

 

3. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji 

OZE na potrzeby działalności gospodarczej 

 

4. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy 

(jeżeli dotyczy) 

 

5. Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z 

eternitu (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

 

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

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu grantowego 
 
 
 
 
 
 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE 
SKŁADANA RAZEM Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
 

I. Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja: 

Imię:  

Nazwisko:  

Nr telefonu/ adres email:  

Kod pocztowy, miejscowośd:  

Ulica, nr domu:  

 

II. Dane dotyczące budynku: 

Budynek:  Istniejący 

 W budowie, planowany rok oddania budynku do użytku ………………………  

Rodzaj budynku mieszkalnego:  Wolnostojący 

 Bliźniak 

 Zabudowa szeregowa 

Czy pod wskazaną lokalizacją 

inwestycji jest prowadzona lub 

zarejestrowana działalnośd 

gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza: 

 Tak                           

 Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii 

elektrycznej? 

 

 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii 

cieplnej? 

 Tak     

 Nie 

 

 Tak     

 Nie 

 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyd x 

wybraną instalację 
 instalacja fotowoltaiczna 

 Instalacja solarna (Kolektory słoneczne) 

 Pompa ciepła powietrzna do c.w.u 

 Kocioł na biomasę (pellet) 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy [kWh]: 

 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 

miesięcy [l]: 

 

Liczba osób stale zamieszkałych w 

budynku [szt.]: 
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Zużycie obecnego nośnika ciepła:  Węgiel *tony/rok+: 

 Biomasa [m3/rok]: 

 Olej [l/tok]: 

 Gaz ziemny [m3/rok]: 

 Inne:………………………………………………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa *m2+: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kubatura [m3]: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pokrycie dachu ( proszę wskazad 

rodzaj pokrycia dachu): 

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

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

 

III. Dane dot. montażu instalacji OZE 

a) Instalacja fotowoltaiczna: 

Proponowane miejsce montażu paneli PV:  dach budynku mieszkalnego 

 elewacja budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku wolnostojącego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

 grunt 

Proponowane miejsce montażu inwertera:  Kotłownia 

 Piwnica 

 Pom. Gospodarcze 

 Inne ……………………………….. 

Instalacja wewnątrz budynku:  Jednofazowa                           

 Trójfazowa 

b) Instalacja solarna (kolektorów słonecznych): 

Proponowane miejsce montażu kolektorów 

słonecznych: 
 dach budynku mieszkalnego 

 elewacja budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku wolnostojącego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

 grunt 

Proponowane miejsce montażu zbiornika:  Kotłownia 

 Piwnica 

 Pom. Gospodarcze 

 Inne ……………………………….. 
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Sposób przygotowania c.w.u.:  W kotle 

 Terma gazowa 

 Terma elektryczna 

 Inne:………………………………………………………………………………… 

c) Powietrzna pompa ciepła c.w.u.: 

Proponowane miejsce montażu pompy:  Kotłownia 

 Piwnica 

 Pom. Gospodarcze 

 Inne ……………………………….. 

d) Kocioł na biomasę (pellet): 

Czy jest posiadany dokument określający 

zapotrzebowanie budynku w ciepło 
 Tak     

 Nie 

Czy budynek jest poddany termomodernizacji: 

 

 

Jeśli tak, proszę wskazad grubośd i sposób 

docieplenia: 

 Tak     

 Nie 

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

Powierzchnia ogrzewana [m2]: …………………………………………………………………………. 

Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę 

/ zasobnika pompy ciepła 
 Kotłownia 

 Piwnica 

 Pom. Gospodarcze 

 Inne ……………………………….. 

 
 
 
 

…………………….. ….         ……….……………….…  
Data                         Podpis  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). 



 

 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu grantowego 
 
 
 
 
 

 
……………………, dnia …………………….……. 

 
 

Oświadczenie 
 

niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej 
 

 

Ja, niżej podpisany/a
1
  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 

…..…………………….……………………………………………………….................……………………… 
(miejscowośd, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  PESEL ……………………………………… nr 

telefonu ……………………………………………………., adres e-mail 

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

 

W związku ze złożeniem Deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkaoców Gminy Janów” 

przygotowywanego przez Gminę Janów planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywnośd energetyczna, Odnawialne źródła energii i 

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

konkurs w formule grantowej, niniejszym oświadczam, że energia wyprodukowana przez instalację OZE będzie 

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe w moim gospodarstwie domowym. 

Energia wyprodukowana przez instalację OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej w 

budynku zlokalizowany pod adresem: 

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

(nr działki: …………………….; miejscowośd/osiedle/dzielnica: ………………………………..…………………), którego jestem 

właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością* i w którym 

prowadzę działalnośd gospodarczą. 

 

 

…………………….….……………………………….. 

Podpis/-y 

                                                      
1
 W przypadku współwłasności proszę podad dane wszystkich współwłaścicieli 

*niepotrzebne skreślid 



 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu grantowego 
 
 
 

 

…………………………, dnia …………………….……. 
 

 
Oświadczenie 

 
dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy  

z terminem oddania do użytkowania nie późnej niż  
do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 
 

Ja, niżej podpisany/a
1
  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 

…..…………………….……………………………………………………….................……………………… 
(miejscowośd, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  PESEL ……………………………………… nr 

telefonu ……………………………………………………., adres e-mail 

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

 

W związku ze złożeniem Deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkaoców Gminy Janów” 

przygotowywanego przez Gminę Janów planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywnośd energetyczna, Odnawialne źródła energii i 

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

konkurs w formule grantowej, niniejszym oświadczam, że nowobudowany budynek zlokalizowany pod adresem: 

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

(nr działki: …………………….; miejscowośd/osiedle/dzielnica: ………………………………..…………………), którego jestem 

właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością* zostanie zasiedlony 

w terminie nie późnej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

 

 

……….……………………………….. 

Podpis/-y 

                                                      
1
 W przypadku współwłasności proszę podad dane wszystkich współwłaścicieli 

*niepotrzebne skreślid 



 

 

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu grantowego 

 
 

 

……………………, dnia …………………….……. 
 

 
Oświadczenie 

 
dotyczące wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu 

 
 

Ja, niżej podpisany/a
1
  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 

…..…………………….……………………………………………………….................……………………… 
(miejscowośd, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  PESEL ……………………………………… nr 

telefonu ……………………………………………………., adres e-mail 

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

 

 

W związku ze złożeniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkaoców Gminy 

Janów” przygotowywanego przez Gminę Janów planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywnośd energetyczna, Odnawialne 

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

źródła energii – konkurs w formule grantowej, niniejszym oświadczam, że pokrycie dachowe budynku (aktualnie – 

eternit) zlokalizowanego pod adresem: ……………………………………………………………………….................................................... 

(nr działki: …………………….; miejscowośd/osiedle/dzielnica: ………………………………..…………………), którego jestem 

właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością* zostanie 

wymienione w terminie nie późnej niż do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

Oświadczam, że pokrycie dachowe zostanie wymienione na mój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumentację fotograficzną nowego pokrycia dachowego dostarczę do Urzędu Gminy Janów w terminie do dnia 

…………………………... 

 

……….……………………………….. 

Podpis/-y 

                                                      
1
 W przypadku współwłasności proszę podad dane wszystkich współwłaścicieli 

*niepotrzebne skreślid 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu grantowego 

 

 

 

Data wpływu …………………………………….. 

Nr referencyjny ………………………………… 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  

w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkaoców Gminy Janów”, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-
2020), Osi Priorytetowej IV Efektywnośd energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule 
grantowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Dane Grantobiorcy: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Seria i nr dowodu osobistego:  Wydany przez:  

PESEL:  

Nr telefonu:  Adres email:  

2. Nazwa i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Nazwa przedsięwzięcia:  

Lokalizacja inwestycji:  

Nr obrębu:  Nr działki:  

Dokument potwierdzający prawo 

użytkowania: 

 

3. 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. 

4. Opis przedsięwzięcia: 

Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii: 

Lp. Rodzaj instalacji Proszę wstawid „x” przy właściwej 
instalacji 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

4. Kocioł na biomasę (pellet)  

5. Opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia: 

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych …………………..tony ekwiwalentu CO2/rok 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE ……………. szt. 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE ……………. szt. 

- Dodatkowa zdolnośd wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ……………MWe 

- Dodatkowa zdolnośd wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych ……………. MWt 
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- Stopieo redukcji PM10 …………………..tony PM10/rok 

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE ……………. 

MWht/rok 

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE ……………. 

MWhe/rok 

6. Planowane daty rozpoczęcia i zakooczenia realizacji Inwestycji: 

-rozpoczęcie realizacji Inwestycji: .................................. r.  

-zakooczenie realizacji Inwestycji: ................................. r. 

7. Wartośd całkowita inwestycji: 

……………………………………………………………………………………………………………PLN 

8. Koszty kwalifikowalne: 

-wydatki kwalifikowalne wynoszą................................PLN  

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)  

-wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis wynoszą ............................PLN  

(słownie ………………………………………………………………………………………..) 

9. Wnioskowana kwota pomocy: 

……………………………………………………………………………………………………………PLN 

10. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

-wkład UE (środki przyznane przez Gminę w formie grantu): …………………………… PLN 

-wkład własny Grantobiorcy: …………………………………… PLN 

11. Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny 

wniosku 

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

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

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

12. Załączniki do wniosku 

12.1. Kopie wszystkich zaświadczeo o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de 

minimis), jaką otrzymał Grantobiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis 

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie; 

12.2. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; 

Oświadczenie Grantobiorcy: 

a. Oświadczam/y, że zapoznałem się z Regulaminem naboru oraz realizacji Projektu grantowego pn. 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkaoców Gminy Janów” i  akceptuję bez wyjątku jego zasady. 

b. Przyjmuję do wiadomości, iż pomoc finansowa przyznawana w postaci grantu przez Gminę pochodzi ze 

środków Unii Europejskiej. 

c. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

................................................                                                          .........................................           

(data, miejscowość)                                                (podpis/y) 

 


