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Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych 

węglem w budynkach jednorodzinnych” 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Data wpływu 

……………………………………………….. 

Nr 

sprawy……………………………..……… 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  

w ramach realizacji projektu grantowego pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W KATOWICACH POPRZEZ 

WYMIANĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH OPALANYCH WĘGLEM W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-
2020), Osi Priorytetowej IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Dane Grantobiorcy 

Imię i Nazwisko 

Nazwa 1 

 

adres:  

seria i nr dowodu osobistego  wydany przez  

PESEL 

NIP2 

           

nr telefonu          adres email  

 

2. Nazwa i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia  

Lokalizacja inwestycji  

Nr księgi wieczystej  

Inny dokument potwierdzający 

prawo własności 

nieruchomości 

 

 

3. Cel realizacji przedsięwzięcia 

 

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 

poprzez wymianę/modernizację systemów grzewczych opalanych paliwem węglowym. 

 

4. Opis przedsięwzięcia 

Zakres Przedsięwzięcia niskoemisyjnego planowanego do realizacji określony został w Tabeli 1 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Tabela 1. Wykaz prac kwalifikowanych w ramach Przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

 

WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO 

L. p. Wyszczególnienie 
 

j.m. 

Zaznaczyć 
wybór poprzez 

wpisanie 
planowanej 
wielkości  

Całkowita 
kwota netto 

1 Demontaż pieca / kotła węglowego kpl.  
 

2 
Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet wraz z montażem 

i pracami w obrębie źródła 
kpl.  

 

3 
Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjnego / z 

zasobnikiem wraz z montażem i pracami w obrębie źródła 
kpl.  

 

4 Zakup wkładu kominowego wraz z montażem kpl.  
 

5 
Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną 

i montażem 
kpl.  

 

6 
Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 

wewnętrzną i montażem 
kpl.  

 

7 
Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją elektryczna 

wewnętrzną, montażem i pracami w obrębie źródła 
kpl.  

 

8 
Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby zasilania źródła 

ciepła (kalkulacja) 
kpl.  

 

9 Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów kpl.  
 

10 
Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

(kalkulacja) 
kpl.  

 

11 
Wykonanie ogrzewania podłogowego elektrycznego oporowego lub 

wodnego (kalkulacja) 
kpl.  

 

12 
Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz 

z montażem 
kpl.  

 

13 Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem: kpl.  
 

14 Zakup pompy ciepła wraz z montażem i pracami w obrębie źródła. kpl.  
 

15 Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego kpl.  
 

16 Wykonanie / przebudowa przyłącza  elektroenergetycznego kpl.  
 

17 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego kpl.  
 

18 
Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz z montażem i 

pracami w obrębie źródła 
kpl.  

 

19 Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) kpl.  
 

20 
Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

hybrydowej – opis (kalkulacja) 
kpl.  

 

21 Montaż źródła ciepła hybrydowego – opis (kalkulacja) kpl.  
 

 

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Pozycje, które nie dotyczą 

Budynku mieszkalnego należy wykreślić. 
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5. Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji Inwestycji 

 

rozpoczęcie realizacji Inwestycji: .................................. r.  

 

zakończenie realizacji Inwestycji: ................................. r. 

 

6. Wartość całkowita inwestycji 

 

Netto: 

…………………................................PLN 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)  

 

VAT: 

 

…………………................................PLN 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)  

 

 

7. Koszty kwalifikowalne netto 

 

wydatki kwalifikowalne wynoszą................................PLN  

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)  

 

W tym, wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis wynoszą ............................PLN  

 

(słownie ………………………………………………………………………………………..) 

 

8. Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania 

oceny wniosku 

 

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

9. Załączniki do wniosku 

9.1. Aktualne oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.(Załącznik nr 8 do 

Regulaminu) 

9.2. Notatka z wyboru Wykonawcy.(Załącznik 5 a lub 5 b do Regulaminu) 

9.3. Wybrana oferta Wykonawcy z załącznikami (Karty katalogowe urządzeń, kosztorysy 

uproszczone)  

9.4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis), jaką otrzymał Grantobiorca w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w 

okresie pomocy de minimis oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym 

okresie – jeżeli dotyczy 

9.5. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini 

mis – jeżeli dotyczy 
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Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zobowiązuję się do poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku 

do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, 

2) Mam / nie mam3 prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, 

którzy prowadzą działalność gospodarczą, na którą ma wpływ udzielone wsparcie, 

3) W obiekcie objętym projektem jest / nie jest4 i przez okres Trwałości Projektu nie będzie 

prowadzona działalność gospodarcza i rolnicza. 

4) Nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania. 

5) Zobowiązuję się do zachowania trwałości przedsięwzięcia – nie zbywania ani nie dokonywania 

modyfikacji przedmiotu Przedsięwzięcia niskoemisyjnego w okresie 5 lat od daty płatności 

końcowej na rzecz Grantodawcy. 

6) Oświadczam/y, że zapoznałem się z Regulaminem naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 

opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” i  akceptuję bez wyjątku jego zasady. 

7) Przyjmuję do wiadomości, iż pomoc finansowa przyznawana w postaci grantu przez miasto 

Katowice pochodzi ze środków Unii Europejskiej. 

8) Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym. 

 

 

 

 

           Miejscowość, data Grantobiorca 

 

Katowice; …………………..     …………………………………...... 

                                               (podpis/y) 

 

                                                             
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 


