Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wniosek o wypłatę grantu
w ramach Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”
DANE GRANTOBIORCY
Imię i Nazwisko
PESEL
Numer rachunku bankowego Grantobiorcy
Dane Wykonawcy (nazwa, siedziba firmy)
Nr umowy o powierzenie grantu
Data zawarcia umowy o powierzenie grantu
Nr telefonu do kontaktu w sprawie składanego wniosku
Adres e-mail do kontaktu w sprawie składanego wniosku
LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Miasto

Kod pocztowy

Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)
KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA z VAT 8%
Wartość netto [zł]

Wartość brutto [zł]

Wartość podatku VAT [zł]

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA z VAT 23%
Wartość netto [zł]

Wartość brutto [zł]

Wartość podatku VAT [zł]

Zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: (należy usunąć zakres rzeczowy jeżeni nie dotyczy realizowanej inwestycji)
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Pozycja
Dokumentacja
techniczna
Audyt energetyczny
porealizacyjny
Dostawa i montaż
kotła gazowego
Dostawa i montaż
kotła na biomasę
Dostawa i montaż
pieca elektrycznego
Modernizacja komina
wentylacyjnego/
spalinowego
Budowa / rozbudowa /
modernizacji instalacji
gazowej / budowa
przydomowych
zbiorników na gaz
Modernizacja
instalacji elektrycznej
Modernizacja
instalacji c.o.
Modernizacja
instalacji c.w.u
Budowa systemu
wentylacji z
rekuperacją

Nr faktury

Koszty jednostkowe
Data zapłaty za
Kwota netto
fakturę

Kwota VAT

Kwota brutto

Kwota do wypłaty

12
13
14
15
16
17

Instalacja
fotowoltaiczna o mocy
....
Instalacja solarna
Instalacja wiatrowa
Pompa ciepła
gruntowa
Pompa ciepła
powietrzna c.o.
Pompa ciepła
powietrzna na c.w.u.
RAZEM

X

X
TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Data rozpoczęcia realizacji zadania
[dd/mm/rrrr] - data podpisania umowy o
powierzenie grantu
Data zakończenia realizacji zadania
[dd/mm/rrrr] – data podana w umowie o
powierzenie grantu
WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
Dowód księgowy – potwierdzający wykonanie usług/robót/dostawę towaru (faktura, rachunek) na rzecz Grantobiorcy wraz z adnotacją (naniesioną w
formie pieczęci lub odręczne) świadczącą o dofinansowaniu zadania ze środków w ramach projektu Grantowego.
Dowód zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP).
Protokół poświadczający odbiór robót/usług (zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Grantodawcę) oraz wystawiony przez
uprawnionego instalatora protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych
źródłach energii) lub
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych

Dokument potwierdzający wykonanie dostaw/usług powinien wskazywać, jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane. Powinien on zawierać
również informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Protokół odbioru powinien potwierdzać efekt ekologiczny.
Dokument potwierdzający wykonanie zakresu działań określonych w audycie przedrealizacyjnym (audyt porealizacyjny).
W dokumencie tym mają znaleźć się następujące wskaźniki zależne od zakresu projektu:
Wskaźniki produktu
 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]
 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]
Wskaźniki rezultatu
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]
 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]
 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
 Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
 Stopień redukcji PM10 [tony/rok]
Dokument ten nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje ww. wskaźniki.
Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.
Kosztorys powykonawczy – musi zostać zatwierdzony przez Grantodawcę. 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).
Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy - np. Wybrana/e oferta/y od wykonawcy/ów znajdujących się na liście, oświadczenie iż dokonane
wydatki kwalifikowane zostały dokonane w sposób oszczędny.
Umowa na podłączenie do sieci energetycznej i/lub cieplnej wraz z ewentualnymi aneksami.

Świadectwa, deklaracje, certyfikaty, karty gwarancyjne dopuszczające je do użytku oraz montażu na terenie RP – kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Protokół złomowania / likwidacji starego kotła.
Obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego.
Dokumentacja zdjęciowa (przed i po montażu)
Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę 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,
 nieprowadzenia działalności gospodarczej lub oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na którą ma wpływ
udzielone wsparcie,
 wysokości dotychczas udzielonej pomocy de minimis,
 dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
 oświadczenie dot. trwałości przedsięwzięcia,
 oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.
Inne (wymienić)

Oświadczam, że wszystkie oświadczenia i zobowiązania złożone we Wniosku o udzielenie Grantu są aktualne i stan faktyczny przedstawiony
we Wniosku nie uległ zmianie.

…………………………………………………….
Data wypełnienia wniosku [dd/mm/rrrr]

……………………………………………...
Podpis Grantobiorcy

…………………………………………………….
Data weryfikacji wniosku [dd/mm/rrrr]

……………………………………………..
Podpis osoby weryfikującej wniosek

