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WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  
 

Imię i nazwisko Grantobiorcy:    ………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:   ………………………………………………………...  

  

Numer d.o.:     ………………………………………………………… 

 

Nr telefonu do kontaktów:    ……………………………………………………….. 

 

Adres e-mail:     ………………………………………………………. 

 

Współwłaściciel1:   

1)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko,       numer d.o. 

2)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko,       numer d.o. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko,       numer d.o. 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie  RPO WD 2014-2020 oś. 3 Gospodarka niskoemisyjna 

 „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”,  

   polegającym na zakupie i montażu instalacji OZE:  

Lp. NAZWA INSTALACJI MOC 
KOSZT 

MAX [ZŁ] 

DOFIN MAX 

[ZŁ] 

Zaznaczyć 

wybrane [+] 

1 Instalacja fotowoltaiczna 3 kW 20 000,- 17 000,-  

2 Instalacja fotowoltaiczna 5 kW 30 000,- 25 500,-  

3 Pompa ciepła powietrze – woda 2 kW 11 000,- 9 350,-  

4 Pompa ciepła powietrze – powietrze 5 kW 6 000,- 5 100,-  

5 Pompa ciepła powietrze – woda 16 kW 36 000,- 30 600,-  

6 Gruntowa pompa ciepła 13 kW 78 000,- 66 300,-  

7 Kocioł na biomasę ( klasa 5 ) 25 kW 12 000,- 10 200,-  

8 Kocioł na biomasę ( klasa 5 ) 35 kW 17 000,- 14 450,-  

                                                             
1
 Dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej 
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9 Kocioł na biomasę ( klasa 5 ) 75 kW 35 000,- 29 750,-  

10 Kocioł na biomasę ( klasa 5 ) 120 kW 45 000,- 38 250,-  

Miejsce instalacji: 

  budynek mieszkalny - tytuł prawny/własność/prawo użytkowania/ inny 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

księga wieczysta  nr ……../…………/………..   umowa nr …………………………….   
  

lub 

 budynek, w którym prowadzę działalność gospodarczą - tytuł prawny/własność/prawo 
użytkowania/ inny 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
księga wieczysta  nr ……../…………/………..   umowa nr …………………………….   
 
(proszę o załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - wydruk z księgi 
wieczystej, akt własności, umowa najmu ) 

Zobowiązuję się do zakończenia realizacji projektu i rozliczenia go do dnia 30.11.2018 r. 

  

Oświadczam, że: 

1. W budynku zameldowanych jest ……………………. osób. 

2. Zużycie energii elektrycznej (dla instalacji   fotowoltaicznych) za rok 2016 :  ……………. kWh   

(Należy wyliczyć na podstawie danych z rachunków za energię elektryczną w roku 2016) 

3. Zapoznałem się z Procedurą Realizacji Projektu Grantowego Eko Gminy – montaż instalacji 

OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca i zobowiązuję się zrealizować instalację zgodnie z 

jej zapisami.  

4. Pokryję koszt zakupu i montażu instalacji ze środków własnych. 

5. Wybiorę wykonawcę instalacji po uprzednim przeprowadzeniu i udokumentowaniu badania rynku. 

6. Oświadczam, iż nie posiadam zaległych zobowiązań finansowych wobec Gmin: Głuszyca, 

Niechlów, Nowa Ruda i ich jednostek podległych.   

7. Nie przekroczyłem kwoty pomocy de minimis 200 tyś Euro w ciągu poprzednich 3 lat podatkowych. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego 

projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 

922). 

 

        …………………………………… 

         Podpis Grantobiorcy 


