Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data wpływu
Nr referencyjny

WNIOSEK O GRANT
W ramach realizacji projektu pt. Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku
Podlaskim finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.
1.

Dane Grantobiorcy

Imię i nazwisko
Adres
Nr i seria dowodu osobistego
Numer telefonu
E-mail
2.

Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji
Nr działki, obrębu,
jednostki
Powierzchnia użytkowa budynku (m2)
Dokument potwierdzający prawo do
nieruchomości
Miejsce montażu urządzeń OZE

 na budynku mieszkalnym
 na gruncie
 na budynku gospodarczym

Dach budynku pokryty azbestem (proszę
zaznaczyć X)
Uwaga: jeśli pokryciem dachowym jest płyta
cementowo-azbestowa (eternit), nie ma
możliwości instalacji urządzeń na dachu.
3.

TAK

Wielkość i wartość instalacji

Moc instalacji fotowoltaicznej
(oszacowanie na podstawie zużycia energii
elektrycznej za 2020 r. z faktur lub oszacowania
wg. danych statystycznych z uwzględnieniem
kierunku geograficznego, pochylenia, sprawności
instalacji, oraz 20% nierozliczanej energii przez
lokalnego operatora sieci energetycznej)

kWp

NIE

Maksymalna wartość grantu w przeliczeniu zł/brutto
na 1kWp mocy instalacji
Maksymalna szacowana wartość grantu

7.000,00

zł/brutto

(moc instalacji fotowoltaicznej * wartość 1kWp
grantu zł/brutto)
4.

Zużycie energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym na podstawie rachunków za
energię za 2020 r. [kWh]
Zużycie energii elektrycznej [kWh] (wypełnić w przypadku braku możliwości określenia
zużycia energii elektrycznej za rok 2020 na podstawie faktur za energię elektryczną)
Ilość m2 powierzchni
użytkowej budynku
mieszkalnego

Roczne statystyczne
zużycie energii
elektrycznej
przypadające na 1 m2
budynku mieszkalnego

Budynki
ogrzewane
energią
elektryczną
Budynki nie
ogrzewane
energią
elektryczną
5.

Zużycie energii
(m2 x roczne zużycie
statystyczne kWh/m2)

42,7 kWh/m2

28,55 kWh/m2

Harmonogram realizacji:

Planowana data montażu
instalacji
(planowane podpisanie umów z
Grantobiorcami od grudnia 2021 r.)

Planowana data zakończenia
montażu instalacji
(maksymalnie do 30.04.2022 r.)
6. Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę projektu (proszę zaznaczyć X):

Karta dużej rodziny
Osoba niepełnosprawna
7.

Działalność gospodarcza (proszę zaznaczyć X):

Czy w budynku jest zarejestrowana działalność
gospodarcza/rolnicza/agroturystyczna?

TAK

NIE

Czy w budynku jest prowadzona działalność
gospodarcza/rolnicza/agroturystyczna?

TAK

NIE
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ZAŁĄCZNIKI
1.

2.
3.
4.
5.

Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (kopia aktu własności, odpisu z księgi
wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do
dysponowania budynkiem).
Kopie faktur za prąd za rok 2020 r.;
Upoważnienie do występowania w imieniu współwłaściciela – jeżeli dotyczy;
Dokument potwierdzający niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego – jeżeli dotyczy;
Inne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia Grantobiorcy
(proszę zaznaczyć oświadczenia i dokonać wyboru we wskazanych miejscach):

 Akceptacja postanowień Regulaminu
Oświadczam/y, że zapoznałem się z Regulaminem naboru grantów w ramach projektu pn.
Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim
i akceptuję bez wyjątku jego zasady.
 Osoba niepełnosprawna
Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba
z niepełnosprawnością. Status …………………………………………..…….... (imię i nazwisko) jako
osoby
z
niepełnosprawnością
potwierdza
następujący
dokument
…………………………………………….…………………………………………………(w załączeniu).
 Karta dużej rodziny
Oświadczam, że członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym wnioskiem
posiadają aktualną kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z poźn. zm.).
 Przeznaczenie energii
Oświadczam, iż energia elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych
w ramach Projektu będzie zużywana na własne potrzeby gospodarstwa domowego i nie
będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz
działalności gospodarczej.
 Prawdziwość informacji. Odpowiedzialność karna
Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem
faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego ciążącej na
osobie, która przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego przyznawanego na podstawie
projektu prowadzonego przez Miasto Bielsk Podlaski.
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 Dostosowanie mocy instalacji do zapotrzebowania
Oświadczam, że moc instalacji OZE jest dostosowana do rocznego zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej
przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekracza 120%
całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej na potrzeby budynku
mieszkalnego w 2020 r.
Liczba gospodarstw domowych
 Jedno gospodarstwo
 Więcej gospodarstw domowych i każde gospodarstwo posiada prawnie wydzielony
odrębny lokal
 Podmiot niewykluczony
Nie jestem zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z udziałem środków publicznych.
 Brak zaległych zobowiązań finansowych
Na dzień składania wniosku nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych
wobec Miasta.
 Stan budynku
Gwarantuję w odniesieniu do budynków wskazanych w pkt 2 spełnienie podstawowych
wymagań dotyczących obiektów budowlanych, konstrukcji oraz ich wytrzymałości na
obciążenia zgodnie z Prawem budowlanym.
 Usunięcie azbestu

 Nie dotyczy

Azbest na dachu budynku wskazanego w pkt 2 niniejszego wniosku zostanie usunięty przed
rozpoczęciem realizacji inwestycji ujętej we wniosku – jeśli dotyczy.
 Prawo do dysponowania nieruchomością
Oświadczam, że mam prawo do dysponowania budynkiem i nieruchomością wskazaną w pkt
2 niniejszego wniosku umożliwiające zarówno instalację, jak i eksploatację przynajmniej w
okresie trwałości projektu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.
 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Oświadczam, że koszty kwalifikowalne ujęte w projekcie zawierają podatek od towarów
i usług (VAT), który nie może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.
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 Sytuacja prawna budynku
Oświadczam, że budynek, na którym ma być zainstalowana instalacja OZE, przed dniem
złożenia wniosku o grant jest zamieszkały i ma uregulowaną sytuację prawną, w tym
zakończone postępowanie spadkowe.
 Ochrona konserwatorska

 Nie dotyczy

Oświadczam, że uzyskam zgodę konserwatora zabytków na realizację inwestycji na budynku
objętym ochroną konserwatorską i przedłożę ją do umowy o powierzenie grantu z
zachowaniem przepisów prawa budowalnego – jeśli dotyczy.
 Wybór Wykonawcy
Oświadczam, że zobowiązuje się, na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, do
samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i
doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
 Zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenia na budowę
Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa
budowlanego, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeśli dotyczy.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego
projektu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO), zostałam/em poinformowana/y i przyjmuję do
wiadomości, że:
1) Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski;
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk
Podlaski, tel. 85 7318139, e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl;
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
j/w o ochronie danych tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publiczny lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi przedsięwzięcia;
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji badań
ewaluacyjnych, zarządzania, audytu oraz sprawozdawczości w ramach projektu, którego dotyczy wniosek o
grant;
5) Moje dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych (np.: kancelaria prawna, podmioty realizujące archiwizację i
obsługę informatyczną, instytucje kontrolujące).
6) Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania;
8) Zakres przetwarzania danych obejmuje: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu
osobistego, numer telefonu, e-mail, adres inwestycji, nr działki (nr obrębu, nr jednostki), dane z dokumentu
potwierdzającego prawo do nieruchomości, kartę dużej rodziny, dane z dokumentu potwierdzającego
status osoby niepełnosprawnej;
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9) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Data _________________________

Czytelny podpis_________________________________________

*Niepotrzebne skreślić
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