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OGŁOSZENIE  
 

 O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA  PROJEKTU 

GRANTOWEGO  
 

GMINY:  Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda przystępują do opracowania projektu 

grantowego  pt.  

„Eko Gminy – montaż instalacji OZE 

w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca ”. 

  

Celem projektu jest: zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, 

zmierzające do ograniczenia niskiej emisji  w Gminach:  Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda.  

 

Cel ten zgodny jest z ogólnym celem działania 3.1 RPO WD 2014-2020:   ograniczenie niskiej 

emisji oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie 

dolnośląskim, poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji 

energii elektrycznej i/lub ciepła (wraz z możliwością podłączenia tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ 

przesyłowej) w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej,  

 

Przedmiotem projektu jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych: 

  osobom fizycznym  

 innym  niż osobom fizycznym podmiotom,  

(zwanymi dalej Grantobiorcami) w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie w/w gmin, w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii                       

w bilansie energetycznym na terenie gmin.  

 

Realizacja projektu polegać będzie na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii na obszarze w/w gmin. Projekt zakłada budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej 

oraz cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu                     

i biomasę).    

  

Wydatkiem kwalifikowalnym może być wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:  
 

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie,  

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego w tym z przepisami 

regulującymi udzielanie pomocy de minimis jeśli mają zastosowanie,  

c) jest zgodny z RPO WD i SZOOP,  

d) został uwzględniony w budżecie projektu,  

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy  

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,  

g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów,  
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h) został należycie udokumentowany,  

i) został wykazany we wniosku o płatność,  

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych w tym zaliczek 

dla wykonawców jeśli umowa tak stanowi,  

k) jest zgodny z warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określony w krajowych 

„wytycznych w zakresie kwalifikowalności”, „wytycznych do realizacji projektów grantowych”, 

regulaminie konkursu,  

l) musi zostać poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub z zasadą 

konkurencyjności.   

 

kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze 

projektu grantowego do dofinansowania. 

 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatków ponoszonych przez 

Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego:    

 

– wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej 

montażem,  

– wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane),  

– wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do 

dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 

50% dofinansowania określonego grantu).  

 

Granty finansowane będą z następujących źródeł:  

A. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR  

B. Krajowe środki publiczne, w tym:  

B.1. budżet państwa - w tym wkład własny Grantobiorców będących państwowymi jednostkami 

budżetowymi.  

B.2. budżet jednostek samorządu terytorialnego  

B.3. inne krajowe środki publiczne: środki, których nie można wprost przypisać do kategorii 

zawartej w pkt. B.1 i B.2 

C. Środki prywatne: środki, które nie noszą znamion środków publicznych, np.: środki własne 

Grantobiorców będących osobami fizycznymi lub środki własne fundacji, stowarzyszeń, kościołów, 

związków wyznaniowych itp. 

 

Max. poziom dofinansowania: 

85% w przypadku nie wystąpienia pomocy publicznej i w przypadku pomocy deminimis. 

Wkład własny Grantobiorcy: 

15% wartości kosztów kwalifikowalnych 

 Granty przekazywane będą  Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.: 
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Kryteria wyboru Grantobiorców: 

1. Osoby  zamieszkałe lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze gmin objętych 

partnerstwem. 

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym 

budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na 

obszarze objętym partnerstwem. 

3. Osoby nie posiadające zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy  z tytułu należności 

podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.   

4. Kryteria punktowe określone w regulaminie przyznania grantów.  

 

 

Forma, termin oraz miejsce składania zgłoszeń: 

 

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w pokoju nr 23 

Urzędu Miejskiego w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy  do dnia 8  grudnia 

2016 roku.  

 

Zgłoszenia dokonane podczas spotkań informacyjnych dotyczących konkursu spełniają w/w wymóg. 

  

  

Okres realizacji projektu przewidziany jest do  30 czerwca 2019 r., lub do wcześniejszego 

wykorzystania kwoty przypadającej na poszczególne gminy.   

  


