
 

 

Str. 1 z 4 

Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie grantu 
 

Gmina……………………….. 

Adres:……………………….. 

Miejscowość………………… 

 

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU: 

Nr wniosku o wypłatę grantu:   

Podpis osoby przyjmującej 
dokument 

   ☐   Złożenie wniosku o wypłatę grantu 

  ☐   Korekta wniosku 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU 

W RAMACH PROJEKTU 
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego  
i średzkiego” 

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0025/19 
 

Instrukcja wypełniania formularza wniosku: 

1. Przed wypełnieniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentami tj. Procedurą realizacji projektu grantowego, 

Umową o powierzenie grantu itd. 

2. W miejscach do tego przeznaczonych, wniosek należy wypełnić czytelnie (komputerowo bądź odręcznie).Wszelkie poprawki 

należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie. 

3. Wniosek powinien być podpisany i złożony wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w §7 Umowy o powierzenie 

grantu. 

 

Grantobiorca:  

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa Grantobiorcy w przypadku wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni mieszkaniowych czy TBS 
(jeśli dotyczy) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Grantobiorcy: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………. 
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Data rozpoczęcia inwestycji ……………………………………….. 

Data zakończenia inwestycji ………………………………………. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi ………………………………………zł  

Wartość wydatków kwalifikowalnych ………………………………………….zł  

Wnioskowana wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych………………………..….zł  

Udział dofinansowania kosztów kwalifikowanych ………………………………% 

Wkład własny Grantobiorcy wynosi …………………………………….. zł  

Wnoszę o przekazanie wsparcia finansowego  (wypłatę grantu) w wysokości …………………….. zł 

 

1.  Oświadczam, że w dniu …............................................. został dokonany demontaż 

dotychczasowego/starego źródła ciepła i zostało ono przekazane do utylizacji. Jednocześnie 

oświadczam, że inwestycja została zakończona.  

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność            
z oryginałem): 

� Fakturę / rachunek nr .................... z dnia .............................. wystawioną przez 

............................................................ na kwotę ......................................................... 

za demontaż ....................................................................................................... . 

� Fakturę / rachunek nr .................... z dnia .............................. wystawioną przez 

............................................................ na kwotę ......................................................... 

za montaż ....................................................................................................... . 

� Fakturę / rachunek nr .................... z dnia .............................. wystawioną przez 

............................................................ na kwotę ......................................................... 

za ……………........................................................................................................ . 

� Dowody zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP, oraz inne określone w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020); 

� Dokumenty potwierdzające zgodność zainstalowanego źródła ciepła oraz 

urządzeń z wymaganiami określonymi w projekcie (certyfikaty/etykiety klasy 

energetycznej/zaświadczenie producenta/karta produktu); 

� Dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ciepła                         

(np. protokół ze złomowania, karta przekazania odpadu, faktura za utylizację itp.)   
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� Protokół poświadczający odbiór robót / usług / montażu / podłączenia nowych źródeł 

ciepła/CWU  

� Protokół poświadczający odbiór robót / usług oraz wystawionego przez certyfikowanego 

instalatora OZE protokołu montażu / podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji 

energii elektrycznej. 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); 

� Protokół odbioru instalacji przez osoby uprawnione (w przypadku instalacji gazowej) 

� Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami  

� Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy 

� Umowa na podłączenie do sieci wraz z ewentualnymi aneksami- jeśli dotyczy 

� Inne dokumenty specyficzne dla przedsięwzięcia – jeśli dotyczy.  

 

UWAGA! W przypadku pieca kaflowego czy kominka potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji jest np. karta 

przekazania gruzu z rozbiórki pieca kaflowego lub wizja lokalna potwierdzająca na piśmie wykonanie obowiązku 

likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz zaświadczenie kominiarskie o usunięciu połączenia pieca / kominka           

z przewodem kominowym. 

2. Oświadczenia Grantobiorcy: 

Lp.  Treść oświadczenia TAK NIE 

1. 
Oświadczam, że informacje zawarte we Wniosku o wypłatę grantu oraz jego 
załącznikach są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że 
są mi znane skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 Kodeksu 
karnego. 

�  �  

2.  
Oświadczam, że nie dokonałem(-łam) zakupów od podmiotów powiązanych 
kapitałowo, osobowo, rodzinne lub pozostających w innym stosunku faktycznym, 
który może budzić uzasadnione wątpliwości przejrzystego wydatkowania środków 
publicznych. 

�  �  

3. 
Oświadczam, że w wyniku otrzymania wsparcia we wnioskowanej wysokości na 
określone we wniosku o udzielenie grantu wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie do ich 
podwójnego dofinansowania, tj. całkowitego lub częściowego zrefundowania w 
jakiejkolwiek formie (dotacja/ ulga itp.) danego wydatku dotyczącego tego samego 
zakresu przedsięwzięcia dwa razy ze środków publicznych - europejskich lub 
krajowych 

�  �  

4.  
Oświadczam/y, iż istnieje prawna możliwość odzyskania i odliczenia podatku VAT            
w całości / częściowo * – podatek VAT stanowi tu wydatek niekwalifikowalny.  
*niepotrzebne skreślić 

�  �  

5. 
Oświadczam/y, iż brak jest prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia 
poniesionego kosztu podatku VAT – podatek VAT jest w tym przypadku 
kwalifikowalny i ubiegam/y się o włączenie podatku VAT do kosztów 
kwalifikowalnych 

�  �  

6. 
Oświadczam, że posiadane przez mnie prawo do dysponowania nieruchomością nie 
zmieniło się w stosunku do zapisów wniosku oraz umowy o udzielenie grantu              
i wynika z tytułu: własności*/ współwłasności* 
*niepotrzebne skreślić 

�  �  
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7. 
Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła nie zostało i nie zostanie 
zmodyfikowane w sposób nieuprawniony umożliwiający spalanie odpadów lub paliw 
nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy, np. dorobiony 
dodatkowy ruszt 

�  �  

8. 
Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła użytkowane jest jako podstawowe 
źródło ciepła w budynku /mieszkaniu. 

�  �  

9. 
Oświadczam, że wszystkie wydatki w ramach projektu, przedstawione   w niniejszym 
Wniosku o wypłatę grantu, zostały poniesione w sposób oszczędny, tzn. 
niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

�  �  

 

3. Informacje dotyczące rachunku bankowego: 

Dane do przelewu (imię i nazwisko / 

nazwa Grantobiorcy, adres) 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia..........................… ........................................................................ 

 (Czytelny podpis Grantobiorcy lub osoby reprezentującej Grantobiorcę) 


