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                                   (data wpływu wniosku,) 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU 

Tytuł projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” 

Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20 

Nazwa Programu 

Operacyjnego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

 

Szanowni Państwo: 

- wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, 

- należy wypełnić wszystkie pola. 

 

 

I. Dane Grantobiorcy 

Numer Umowy o powierzenie 

grantu 
 

Data zawarcia Umowy o 

powierzenie grantu 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL            

Nr i seria dowodu osobistego 

(bądź nr innego dokumentu 

tożsamości) 

 

Nr telefonu  

Nr rachunku bankowego do 

wypłaty grantu 
                          

II. Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej (jeżeli jest inna niż adres zamieszkania) 

Ulica, nr domu  

Kod pocztowy  

Miasto  

Nr działki  

III. Charakterystyka wykonanej instalacji fotowoltaicznej 

Moc instalacji OZE kWp 

Liczba paneli szt. 
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Moc pojedynczego panela   kWp 

Dane Wykonawcy instalacji 

OZE (nazwa i adres 

wykonawcy, NIP, REGON) 

 

Data zawarcia umowy z 

Wykonawcą  instalacji OZE 

(d/m/r) 

 

Termin realizacji instalacji OZE 

(d/m/r) 
od: do: 

IV. Koszty kwalifikowalne zadania – dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej 

Całkowity koszt zadania 

Netto:                                                                                                      zł 

VAT:                                                                                                        

                                                                                                                zł 

Brutto:                                                                                                      

                                                                                                                zł 

Koszty kwalifikowalne zadania 

(brutto) 
                                                                                                                zł 

Procent dofinansowania 65                                                                                                           % 

Wartość dofinansowania  

– wartość grantu (brutt) 
                                                                                                               zł 

Wkład własny Grantobiorcy 

(brutto) 
                                                                                                                zł 

Koszty niekwalifikowalne  

– jeśli dotyczy (brutto) 
                                                                                                                zł 

V. Dokumenty wymagane do rozliczenia zadania 

Załącznik 1 

Oryginał 

protokołu odbioru 

instalacji OZE ze 

wszystkimi 

wymaganymi 

załącznikami,  

w tym: 

Data podpisania protokołu odbioru 

przez Grantobiorcę i Wykonawcę 

instalacji OZE 

Data zatwierdzenia protokołu 

odbioru przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

  

a) 

Kopie 

dokumentów 

księgowych  

(faktura, 

rachunek) 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wykonania 

instalacji 

Termin 

płatności  

(d/m/r) 

1.     

2.     

3.     

b) 

Kopie dowodów 

zapłaty 

(potwierdzenie 

przelewu, wyciąg 

bankowy) 

Data dokumentu 

(d/m/r) 
Odbiorca 

Data operacji 

(d/m/r) 

Kwota  

(brutto) 

1.     

2.     
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3.     

c) 
Kopia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego 
 TAK  NIE 

d) Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń  TAK  NIE 

e) Instrukcja użytkowania instalacji  TAK  NIE 

f) 
Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji – karta 

kontroli instalacji OZE i dokumentacji powykonawczej 
 TAK  NIE 

g) 
Kopia wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku) 
 TAK  NIE 

Załącznik 2 Kopia umowy Grantobiorcy z Wykonawcą instalacji OZE  TAK  NIE 

Załącznik 3 
Dokumenty potwierdzające procedurę wyboru Wykonawcy instalacji OZE 

- min. 3 oferty, sporządzone na formularzu oferty Wykonawcy 
 TAK  NIE 

Załącznik 4 Wypełniony formularz weryfikacji technicznej  TAK  NIE 

Załącznik 5 Oświadczenie Wykonawcy  TAK  NIE 

Załącznik 6 Zdjęcia dokumentujące wykonanie instalacji OZE, dofinansowanej ze środków UE 

a)  
zdjęcie nieruchomości, z widocznymi połaciami dachu/ elewacją/ gruntem, 

na których zamontowano panele 
 TAK  NIE 

b)  zdjęcie zamontowanego inwertera  TAK  NIE 

c)  
zdjęcie tabliczki informującej o otrzymanym dofinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej 
 TAK  NIE 

 

 

VI. Oświadczam, że: 

1. Informacje zawarte we wniosku o wypłatę grantu są zgodne z prawdą, a wydatki poniesione 

na realizację instalacji OZE, zostały zapłacone zgodnie z postanowieniami Umowy o powierzenie 

grantu. Ponadto znane mi są wszelkie konsekwencje prawne oraz jestem świadomy/-a 

odpowiedzialności karnej, wynikającej z Kodeksu Karnego, za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

 

2. Zapoznałem/-am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła 

energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” wraz z załącznikami oraz akceptuję treść tych 

dokumentów. Jednocześnie jestem świadomy/-a wymagań wynikających z ww. dokumentów 

w tym m.in.: brak jakichkolwiek zaległości podatkowych oraz w opłatach lokalnych na rzecz 

Urzędu Miasta Zambrów,  

 

3. Koszty wykonania instalacji OZE zostały poniesione w sposób racjonalny i oszczędny, 

tzn. z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych. Wybór Wykonawcy przedsięwzięcia został 

dokonany po przeprowadzeniu analizy rynku, z uwzględnieniem wymogu uzyskania najlepszych 

efektów do poniesionych nakładów. 

 

4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów niekwalifikowanych w projekcie, stanowiących różnicę 

pomiędzy całkowitą wartością zamontowanej instalacji OZE a wartością powierzonego Grantu. 

 

5. Nie wykorzystam Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której  

uzyskałem/-am uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Ponadto zobowiązuję się, że w 

przyszłości nie będę występował/-a o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej 

w ramach niniejszej umowy.  
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6. Nie uzyskałem/-am dofinansowania z jakichkolwiek innych środków publicznych na realizację 

niniejszej instalacji OZE, oraz że nie będę aplikować o takie środki w przyszłości. 

 

7. Zobowiązuję się do utrzymania trwałości projektu, w tym zapewnienia poprawnej pracy instalacji 

fotowoltaicznej, utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym oraz niedokonywania 

zmiany lokalizacji instalacji przez okres pięciu lat od daty ostatniej płatności przekazanej na rzecz 

Beneficjenta Projektu przez Instytucję Zarządzającą RPOWP – Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego. 

 

8. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, 

oraz o możliwości ich zmiany. 

 

9. Tytuł prawny władania nieruchomością nie uległ zmianie i jest zgodny z podanym w deklaracji 

udziału w projekcie. 

 

10. W budynku, w którym została zamontowana instalacja OZE nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza i/lub rolnicza oraz energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji będzie 

przeznaczona wyłącznie na potrzeby bytowe gospodarstwa domowego.  

 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………………… 

              miejscowość,     czytelny podpis Grantobiorcy 

data złożenia wniosku o wypłatę grantu                    

 


