Żywiec dnia 20.01.2021 r.
Regulamin naboru uzupełniającego nr 1 do projektu „Ograniczenie niskiej emisji na
terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”
dla następującego zakresu:
 dostawa i montaż pieca gazowego,
 dostawa i montaż pieca na biomasę,
 montaż pieca elektrycznego,
 modernizacja komina wentylacyjnego i / lub spalinowego,
 budowa/rozbudowa/modernizacja instalacji gazowej / budowa przydomowych
zbiorników na gaz,
 modernizacja instalacji elektrycznej,
 modernizacja instalacji c.o.,
 modernizacja instalacji c.w.u.,
 budowa systemu wentylacji z rekuperacją,
 instalacja fotowoltaiczna,
 instalacja solarna,
 instalacja wiatrowa,
 pompa ciepła gruntowa (z wymiennikiem pionowym / poziomym),
 pompa ciepła powietrzna c.o.
 pompa ciepła powietrzna na c.w.u.
Zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym pod linkiem https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291
dofinansowanie uzyskują projekty rozumiane jako:
 Demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców / kotłów / palenisk łącznie z wymianą



źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej (zakup i montaż kotła / pieca
zasilanego gazem, energią elektryczną, biomasą lub innym odnawialnym źródłem energii)
wraz z niezbędną instalacją (np. instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego
ogrzewania).
Demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców / kotłów / palenisk łącznie z podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z niezbędną instalacją (np. instalacja ciepłej wody
użytkowej, centralnego ogrzewania).

W ramach realizowanych grantów wspierane będą działania z zakresu:
- Typ projektu 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizację
indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz
- Typ projektu 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
wraz z typem 2.
1.

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę jest (w przypadku wymiany
kotła na zasilany gazem lub biomasą), aby zapotrzebowanie budynku / lokalu na
nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem
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EPH+W wynosiło (przed wymianą / modernizacją kotła) dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych poniżej 150 kWh/(m2×rok),
Koszt wykonania prac termomodernizacyjnych mających na celu osiągnięcie w/w
współczynnika jest kosztem niekwalifikowalnym (ponoszonym przez Grantobiorcę,
nie podlegającym dofinansowaniu przez Grantodawcę – Związek Międzygminny ds.
Ekologii w Żywcu).

Brak wsparcia dla: projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła
zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2 poniżej 30% (warunek dla każdego
poszczególnego modernizowanego/wymienianego źródła ciepła w projekcie w ramach
kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem przyłączania do sieci cieplnej lub ogrzewania
elektrycznego).
2.

Zastosowanie będą miały urządzenia znajdujące się na Liście Urządzeń opublikowanej i
aktualizowanej na stronie https://stopsmog.eu/

3.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu naboru dla projektu grantowego
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds.
Ekologii w Żywcu” i jako jedyny określa zasady dodatkowego naboru Grantobiorców na
ww. zakres.

4.

Dodatkowy nabór Grantobiorców odbywa się na zasadach równych szans z zachowaniem
zasad przejrzystości, bezstronności i jednolitych procedur dla wszystkich osób
i podmiotów spełniających kryteria Grantobiorcy pochodzących z obszaru Gmin
należących do Beneficjenta Projektu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
oraz uczestniczących w projekcie Gmin:
a. Gilowice
b. Jeleśnia
c. Koszarawa
d. Lipowa
e. Łodygowice
f. Milówka
g. Radziechowy -Wieprz
h. Rajcza
i. Ujsoły
j. Węgierska Górka
k. Żywiec

5.

O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające jednocześnie prawo do
dysponowania nieruchomością – budynkiem jednorodzinnym (działką wraz z istniejącym
budynkiem jednorodzinnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach
projektu).
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6.

Nie będą wspierane inwestycje dotyczące budynków nie będących budynkami
jednorodzinnymi i zlokalizowanymi poza obszarem gmin wskazanych w pkt. 4
dokumentu.

7.

Każdy Grantobiorca może zgłosić tylko jedną deklarację uczestnictwa w projekcie.

8.

Jeżeli Grantobiorca złożył rezygnację w projekcie nie może ponownie startować
w naborze uzupełniającym z tym samym budynkiem.

9.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone
przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu (faktury przedstawione do
rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy o powierzenie
grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

10.

Lista inwestycji wraz z zakresem rzeczowym oraz kosztami kwalifikowalnymi, osób
które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz lista osób, które nie złożyły wniosku
o udzielenie grantu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i została nazwana „Zakres
rzeczowy naboru uzupełniającego – pakiety”.

11.

Zakłada się maksymalne koszty kwalifikowalne przypadające na jedną inwestycję
w wysokości 42 105,26 zł brutto (dokumentacja techniczna + inwestycja +
porealizacyjny audyt energetyczny).
Dofinansowanie w projekcie dla Grantodawcy (Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu) wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych tj. nie więcej niż 40 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie dla Grantobiorcy (Mieszkańca) wynosi 100% kosztów
kwalifikowalnych nie więcej niż 42 105,26 zł.

12.

Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia
wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
Grantobiorca nie ma możliwości prawnych jego odliczenia. Mając na uwadze
zmienność przepisów i interpretacji w omawianym zakresie może zaistnieć sytuacja, w
której to Grantobiorca zobowiązany będzie do pokrycia całej wartości podatku VAT.

13.

Grantobiorca zobowiązany będzie do sfinansowania we własnym zakresie kosztów
niekwalifikowalnych jeżeli zajdzie taka konieczność tj. jeżeli wydatki zostaną
zakwestionowane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu lub Urząd
Marszałkowski na każdym etapie realizacji projektu.

14.

Nabór do projektu będzie trwał od godz. 8:00 dn. 15.02.2021 r. do godz. 15.30 w dn.
26.02.2021 r. W przypadku braku chętnych nabór może zostać wydłużony i
prowadzony w trybie ciągłym.
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15.

Nabór odbywać się będzie przez złożenie Deklaracji udziału w projekcie tj. poprzez
wypełnienie formularza dostępnego online
na stronach internetowych
www.zmge.zywiec.pl,
stronach
internetowych
Gmin
oraz
na
stronie
https://stopsmog.eu/.

16.

Rejestracja zgłoszeń online odbywać się będzie automatycznie, a potwierdzenie
złożenia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

17.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista podstawowa uzupełniająca Grantobiorców
projektu przypisanych do konkretnych nieruchomości z obszaru projektu. Grantobiorcy,
którzy nie zakwalifikują się na listę podstawową uzupełniającą zostaną wpisani na listę
rezerwową.

18.

Kryterium umieszczenia na liście podstawowej uzupełniającej Grantobiorców w
projekcie:
a) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie określonym w niniejszym
dokumencie
b) spełnienie poniższych kryteriów:
 Grantobiorca podał prawidłowy adres e-mail oraz aktualny nr telefonu
kontaktowego.
 Grantobiorca posiada uregulowane prawo do dysponowania nieruchomością
(zostały uregulowane wszystkie ewentualne sprawy spadkowe związane z osobami
figurującymi w księdze wieczystej). Jeżeli w Księdze Wieczystej budynek nie
został ujawniony należy przedstawić dokument urzędowy potwierdzający, że na
działce stoi budynek np. decyzje o nadaniu nr budynku na nieruchomości, akt
notarialny, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, itp.
 Zakres inwestycji wpisuje się w katalog inwestycji przewidzianych do
dofinansowania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu). Proponowana inwestycja
została przyporządkowana do odpowiedniego nr pakietu z załącznika. Lista z załącznika
nr 1 może ulec zwiększeniu, jeżeli w okresie realizacji projektu Grantobiorca
zrezygnuje z projektu.
 Poprawność wypełnienia deklaracji. Uzupełniono wszystkie wymagane punkty
prawidłowo.
c) wykonanie inspekcji nieruchomości zgodnie z umową na wykonanie inspekcji
nieruchomości i wykonanie audytu energetycznego, mające na celu sprawdzenie
informacji opisanych w deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umożliwiającą
wykonanie audytu energetycznego. Podczas inspekcji nieruchomości konieczny
będzie udział właściciela nieruchomości. Grantobiorca ponosi koszt inspekcji i
audytu na podstawie podpisanej umowy przed rozpoczęciem inspekcji
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nieruchomości w kwocie 700 zł brutto, a jeśli zrezygnuje z udziału w projekcie w
trakcie inspekcji płaci wyłącznie koszt inspekcji w wysokości 300 zł brutto.
KRYTERIA
Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie określonym w
niniejszym dokumencie
Podano prawidłowy adres e-mail oraz aktualny nr telefonu kontaktowego
Grantobiorca posiada uregulowane prawo do dysponowania
nieruchomością oraz budynkiem.
Zakres inwestycji wpisuje się w katalog inwestycji przewidzianych do
dofinansowania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu).
Poprawność wypełnienia deklaracji
Wyrażono zgodę na wykonanie audytu energetycznego

NIE - 0
TAK - 1
NIE - 0
TAK - 1
NIE - 0
TAK - 1
TAK – 5 pkt
NIE – 1 pkt.
NIE - 0
TAK - 1
NIE - 0
TAK - 1

19. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu grantobiorcy w projekcie podejmuje Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Załączniki
1. Zakres rzeczowy naboru uzupełniającego – pakiety
2. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
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