Na co można otrzymać
dofinansowanie?

Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę
/modernizację indywidualnych źródeł ciepła
lub podłączanie budynków do sieciowych
nośników ciepła.
Budowa instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach wyłącznie w przypadku
wymiany lub modernizacji źródła ciepła.
Dofinansowanie uzyskają projekty
realizowane w formule grantowej 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).
Warunkiem otrzymania dofinansowania przez grantobiorcę jest (w przypadku wymiany kotła
na zasilany gazem lub biomasą), aby na moment zakończenia inwestycji objętej grantem,
zapotrzebowanie budynku/lokalu na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym
wyrażone wskaźnikiem EPH+W wynosiło:
dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
poniżej 150 kWh/(m2×rok),
dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
poniżej 135 kWh/(m2 × rok);
lub
Demontaż nieefektywnych ekologicznie
pieców / kotłów / palenisk łącznie
z podłączeniem do miejskiej sieci
ciepłowniczej wraz z niezbędną instalacją
(np. instalacja ciepłej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania).

Plan realizacji projektu
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 Przygotowanie projektu
 Nabór grantobiorców
 Opracowanie audytów energetycznych i kwaliﬁkacja budynków
 Złożenie wniosku o przyznanie doﬁnansowania przez ZMGE
 Uzależniony od otrzymania doﬁnansowania
 Właściwa realizacja projektu – realizacja inwestycji
 Udzielanie grantów mieszkańcom
 Rozliczenie projektu

Nabór
ZMGE przeprowadza nabór wniosków wśród mieszkańców zgodnie z Procedurami Naboru
do Projektu.
Zasady i wzory dokumentów opublikowane są na stronach Gmin/Miasta
oraz www.zmge.zywiec.pl, www.stopsmog.eu
Nabór rozpoczyna się 16 kwietnia 2018 roku a kończy 16 maja 2018 roku.
Kolejność grantobiorców według kryterium wpływu/złożenia wniosku (data i godzina).
Składane deklaracje będą oceniane pod względem spełnienia kryteriów formalnych.

Inspekcja, audyt energetyczny
Umówiona zostanie wizyta podczas której inspektor wypełnia z udziałem właściciela ankietę
techniczną oraz wykona dokumentację zdjęciową.
Mieszkaniec ponosi koszt inspekcji, audytu na podstawie podpisanej umowy przed
rozpoczęciem inspekcji nieruchomości w kwocie 390 zł brutto.
Jeśli mieszkaniec zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie inspekcji płaci wyłącznie koszt
inspekcji w wysokości 123 zł brutto w oparciu o podpisaną umowę przed rozpoczęciem inspekcji.
W celu właściwego przygotowania projektu planowane jest przeprowadzenie inspekcji
w każdym budynku, podczas inspekcji konieczne będzie przygotowanie:
 zużycia węgla, gazu, energii elektrycznej, innego paliwa w ostatnich 3 latach,
 projektu budowlanego/charakterystyki budynku (jeśli są dostępne),
 pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane.

Na podstawie przeprowadzanej inspekcji przygotowany zostanie audyt energetyczny.

Przygotowanie i ocena wniosku
Na podstawie wszystkich audytów energetycznych, programu funkcjonalno – użytkowego
i pozostałych informacji Beneficjenta złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.
Przeprowadzona zostanie ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski w Katowicach
(planowane rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2019).

Decyzja o przyznaniu dofinansowania
Zaproszenie do podpisania umów grantowych (planowany termin - marzec 2019).
Rozliczenie grantu
Mieszkańcy po zrealizowaniu inwestycji składają wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami:
a) Formularz rozliczenia dotacji.
b) Faktura VAT/rachunek wraz z potwierdzeniem płatności.
c) Protokół poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez uprawnionego instalatora protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń.
d) Dokument potwierdzający wykonanie zakresu działań określonych w audycie przedrealizacyjnym (np. protokół odbioru, audyt porealizacyjny).
e) Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.
f) Kosztorys powykonawczy.
g) Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy.
h) Umowa na podłączenie do sieci energetycznej i/lub cieplnej.
i) Świadectwa, deklaracje, certyfikaty, karty gwarancyjne.
j) Protokół złomowania / likwidacji starego kotła.
k) Obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego.
l) Dokumentacja zdjęciowa (przed i po montażu).
m) 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.

Przykładowe koszty
możliwe do sfinansowania:
Demontaż pieca węglowego
Demontaż instalcjii CO
Zamurowanie przewodu kominowego
Wkład kominowy wraz z montażem
Kocioł gazowy wraz z montażem
Piec akumulacyjny
Promiennik podczerwieni
Inne urządzenia grzewcze zgodne z regulaminem konkursu wraz z montażem
Systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
Instalacja gazowa na potrzeby CO
Instalacja elektryczna na potrzeby ogrzewania
Ogrzewanie podłogowe
Pozostałe koszty zmiany systemu ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej
Instalacja solarna
Instalacja wiatrowa
Instalacja kogeneracyjna w modernizowanych energetycznie budynkach (OZE)
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej (OZE)
Podmiot realizujący projekt, zbierający i przetwarzający dane to:

Związek Międzygminny
ds. Ekologii w Żywcu

NIP: 553 160 83 75, REGON: 070558756
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec

Dodatkowe niezbędne informacje mogą Państwo
uzyskać pod numerem telefonu +48 33 300 31 41
lub pod adresem e-mail: kontakt@stopsmog.eu.

