TYTUŁ PROJEKTU

Wymiana dotychczasowych
wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w domach jednorodzinnych i mieszkaniach
w domach wielorodzinnych,
na obszarze
Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice
oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.04-02-0001/20
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Szanowni Państwo,
Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu, kosztów
kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków znajdują się w ogłoszeniu o
naborze zawierającym m.in.:
➢ Procedura realizacji projektu grantowego
➢ Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami
➢ Instrukcja do formularza wniosku o udzielenie grantu
➢ Wzór umowy o powierzenie grantu

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI
DOKUMENTAMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU.
Poniższa prezentacja zawiera jedynie główne informacje prezentowane w
w/w dokumentach

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie jakości powietrza na obszarze Gminy
Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra,
Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Podejmujemy działania w trosce o zdrowe i czyste powietrze
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
Kto może ubiegać się o grant
Osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze gmin i miast realizujących projekt i będące jednocześnie:

➢ Właścicielami/Współwłaścicielami budynków jednorodzinnych
➢ Właścicielami/ Współwłaścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych
➢ Najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych ( posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego)
Założenia: Projektem zostanie objęte 577 lokalizacji wymieniające swoje źródło ciepła, w tym
- mieszkańcy Gminy Czarny Bór - 95 os
- mieszkańcy Miejskiej Gminy Kamienna Góra – 196 os
- mieszkańcy Gminy Kamienna Góra - 133 os
- mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice - 64 os
- mieszkańcy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - 89 os

ZAKRES INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na:
➢ Instalację kotła spalającego paliwa gazowe

➢ Instalację kotła spalającego biomasę (np. pellet)
➢ Instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna)

➢ Mikroinstalację fotowoltaiczną na potrzeby c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej
(łącznie z wymianą głównego źródła ciepła)
➢ Instalację systemu monitoringu i zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury)
➢ Modernizacja systemu grzewczego ułatwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące w budynku jednorodzinnym/mieszkaniu

KWALIFIKOWANY PRZEDMIOT INWESTYCJI
➢ Demontaż starego źródła ciepła Wymiana głównego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym!
➢ Zakup i montaż nowego źródła ciepła
➢ Zakup i montaż instalacji odprowadzania spalin (montaż wkładu kominowego)
➢ Zakup i montaż instalacji grzewczej (grzejniki, orurowanie, armatura)
➢ Zakup i montaż instalacji ciepłej wody (zasobnik c.w.u., orurowanie, armatura)
➢ Zakup i montaż systemu zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, aplikacje)
➢ Zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp do obsługi przez osoby niepełnosprawne
Nie dofinansowuje się wymiany kotłów spełniających normy klasy 5 Ekoprojektu, kotłów gazowych i
olejowych.
Nie dofinansowuje się wymiany dotychczas używanych źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne,
a także na kotły węglowe, w tym na ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
➢Dofinansowanie przyznawane jest do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym
wartość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 35 000 PLN brutto niezależnie od
liczby źródeł ciepła w budynku jednorodzinnym/mieszkaniu.
➢Przedsięwzięcie musi polegać na wymianie głównego indywidualnego wysokoemisyjnego
źródła ciepła opalanego paliwem stałym (np. koks, ekogorszek, węgiel, miał) z wyłączeniem
biomasy (np. pellet, drewno), które nie spełnia norm emisyjnych obowiązujących od roku
2020 (tj. wymagań Ekoprojektu 2020) lub wymagań klasy 5.
➢Ocena, czy likwidowane źródło ciepła spełnia definicję wysokoemisyjnego źródła ciepła
dokonywane będzie na podstawie zapisów Uproszczonego audytu energetycznego, które
sformułowane zostaną przez audytora w następstwie przeprowadzonej wizji lokalnej
➢Uproszczony audyt energetyczny stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o udzielenie
grantu.
Dopuszcza się już zrealizowane inwestycje, wykonane przed złożeniem wniosku o udzielenie
grantu, jednak te wydatki muszą być poniesione zgodnie z warunkami kwalifikowalności i
zasadami konkursu, z zachowaniem wymogów technicznych ekoprojektu obowiązujących dla
kotłów.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
➢ Wymiana źródła ciepła musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed inwestycji o
co najmniej 30%;
➢ Weryfikacji podlega to, czy budynek lub mieszkanie spełnia przed realizacją projektu maksymalną
wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 /rok)]. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być
wyższa niż 450 kWh/(m2/rok)
➢ Każda wymiana źródła ciepła musi wiązać się z wykonaniem uproszczonego audytu energetycznego
przez wskazany podmiot przez Grantodawcę, poprzedzony wizytą monitorującą
u Grantobiorcy.
➢ Ponadto dla inwestycji zakończonych lub rozpoczętych przed ogłoszeniem naboru konieczne jest
dołączenie dodatkowo właściwego audytu energetycznego sporządzonego przed datą rozpoczęcia
inwestycji.
➢ Wykonanie uproszczonego audytu energetycznego przez wskazany podmiot przez Grantodawcę dla
inwestycji rozpoczętych po ogłoszeniu konkursu jest bezpłatne.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
Uwaga: wsparcie może być przyznane wyłącznie na inwestycje (spełnione muszą zostać łącznie
oba niżej wymienione warunki):
• rozpoczęte po 01.01.2014 r. oraz
• dla których sporządzono uprzednio audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny.
dla inwestycji rozpoczętych przed dniem publikacji Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego
obligatoryjne jest dołączenie do wniosku o udzielenie grantu: potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Audytu
energetycznego (opracowanego/ zaktualizowanego nie wcześniej niż 01.01.2018 r.) – co nie zwalnia z obowiązku
dostarczenia również Uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego dla wspieranej nieruchomości lub
oryginału Uproszczonego audytu energetycznego zgodnego z metodologią zawartą w ogłoszeniu o naborze,
sporządzonego przed datą rozpoczęcia inwestycji, w celu potwierdzenia m. in., że wymienione źródło ciepła
spełniało definicję wysokoemisyjnego źródła ciepła.
dla inwestycji rozpoczętych po dniu publikacji Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego lub
dopiero planowanych obligatoryjne jest dołączenie do wniosku o udzielenie grantu oryginału Uproszczonego audytu
energetycznego sporządzonego wg metodologii zawartej w ogłoszeniu o naborze, przed datą rozpoczęcia inwestycji.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
➢Grantobiorca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
➢Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji – zwrot środków
nastąpi po wykonaniu inwestycji, kontroli i poprawnym rozliczeniu wydatków.
Oznacza to, że Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100 % wartości inwestycji.
➢Konkurs ma charakter otwarty, liczy się data i godzina złożenia wniosku. Wszystkie wnioski
złożone w terminie będą oceniane formalnie.
➢Podczas oceny wniosków Grantobiorca może zostać wezwany do uzupełnień ewentualnych
braków oraz dopuszcza się jednorazową korektę zapisów wniosku (omyłki pisarskie).
➢Wnioski, które przejdą etap formalny, będą oceniane merytorycznie.
➢Po ocenie merytorycznej zostanie stworzona potencjalna lista Grantobiorców, którzy zostaną
zakwalifikowani do udzielenia grantu.

W przypadku zebrania przez Grantobiorców tej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu
wniosku do udzielenia grantu będzie decydowała kolejność zgłoszeń prawidłowych wniosków.

PODSTAWOWE ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
➢ Na etapie składania wniosku o udzielnie grantu nie jest wymagane posiadanie

pozwoleń/zezwoleń na realizację zakresu inwestycji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Je należy przedłożyć na etapie podpisywanej umowy o powierzenie grantu.
➢ Udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację
stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych,
sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku)
➢ W momencie podpisania umowy o powierzenie grantu wymagane będzie w terminie 7 dni
złożenie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
(weksel in blanco)

UWAGA!
Wypełniając wniosek o udzielenie grantu zwrócić należy uwagę na:
➢ czy podpisy i oświadczenia osób, wskazanych jako właściciel/współwłaściciel, są zgodne
z aktualnym zapisem w księgach wieczystych
➢ czy posiadamy elektroniczny nr księgi wieczystej ( przykładowy format KW: SW1W/00022230/6
strona internet. z dostępem do Elektroniczne Księgi Wieczyste
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

➢ czy budynek posiada docieplone wszystkie ściany i/lub strop o grubości min 10 cm ( styropian, wełna
mineralna) lub równoważne materiały
➢ czy wskazano całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych (brutto)
➢ czy wskazano właściwą wnioskowaną kwotę grantu (max 70 % kosztów kwalifikowalnych,
nie więcej niż 35 000 zł brutto)
(są to niestety najczęściej popełniane błędy)

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Rozliczenie inwestycji przez Grantobiorcę:
✓Udokumentowanie poniesionych wydatków kwalifikowanych (faktury, rachunki lub inne
dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dowody zapłaty - wystawione na
Grantobiorcę)
✓Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy (zapytania ofetowe), rozpoznanie rynku (Tel/Mail,
analiza stron www)
✓Przedstawienie umów z wykonawcami robót wraz z ewentualnymi aneksami-jeżeli były w
formie pisemnej.
✓Przedstawienie protokołu odbioru robót lub usług, protokołu przeglądu kominiarskiego
✓Przedstawienie dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła protokół zezłomowania/zaświadczenie zezłomowania (nie dopuszcza się oświadczeń
Grantobiorcy)
✓Przedstawienie oświadczenia w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny,
tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
➢ Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie
Gminy/Miasta lub miejscu wskazanym przez Gminę, na terenie której znajduje się dana
nieruchomość. (np. w miejskich/ gminnych jednostkach organizacyjnych gmin, świetlicach
wiejskich itp.)

➢Terminy i miejsca naborów wniosków o udzielenie grantów zostaną ogłoszone na stronach
internetowych poszczególnych Urzędów Gmin/Miasta

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
➢Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej poszczególnych
Urzędów Gmin/Miasta lub otrzymać egzemplarz bezpośrednio w Urzędzie.
➢Przykładowy wzór wypełnionego wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia został zamieszczony w
opublikowanym ogłoszeniu o naborze wniosków.
➢Wypełniony wniosek o udzielenie grantu wraz z kompletem załączników, jako wielostronicowy
dokument, należy trwale spiąć (np. skoroszyt, teczka, koszulka).
➢O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu.

Pracownicy urzędu nie wypełniają i nie pomagają wypełniać wniosków o udzielenie grantu !

Planowane terminy naboru wniosków
1. Runda – kwiecień/maj 2021
26-30.04.21 Gmina Miejska Kamienna Góra
04-07.05.21 Gmina Stare Bogaczowice
10-14.05.21 Gmina Kamienna Góra
17-21.05.21 Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
24-28.05.21 Gmina Czarny Bór
2. Runda - listopad 2021
3. Runda - marzec 2022
Wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane do wyczerpania środków na realizację
projektów Grantobiorców. Runda 2, 3 odbędzie się w przypadku dostępności środków na
wypłatę grantu.

Terminy realizacji projektu
• Podpisanie umowy o powierzenie grantu (wg wyników 1 rundy naboru wniosków):
do 31 październik 2021
• Wypłata grantu: po dokonaniu weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej oraz przeprowadzeniu kontroli
na miejscu inwestycji.
• Rozliczenie z prawidłowo wykonanej inwestycji:

• Termin zakończenia i rozliczenia prawidłowo wykonanej inwestycji zgodnie z umową o powierzenie
grantu.
• Okres trwałości: okres 5 lat od finansowego zakończenia projektu
( czas, w którym projekt/przedsięwzięcie nie może ulec zmianom)

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?
1. Firma wdrażająca projekt

Kontakt tel.:
573 979 432 , 690 422 543
Kontakt mailowy
projektwymianypieca@wp.pl
2. Urzędnicy odpowiedzialni za realizację projektu w poszczególnych Urzędach Gmin/Miasta.

