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Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru oraz realizacji 

Projektu grantowego pt. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl”. 

2) Projekcie – rozumie się przez to Projekt grantowy, którego beneficjent udziela grantów na 

realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 35 i 36 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej (dalej: ustawa wdrożeniowa) oraz RPOWP na lata 2014-

2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (typ projektu 4) w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t. j. z późn. zm.). 

3) IZ RPOWP – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego, do której składany będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Supraśl 

w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

4) Grancie – środki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, które Beneficjent (Gmina Supraśl) projektu grantowego powierzył Grantobiorcy, na 

realizację zadań, służących osiągnięciu celu projektu.  

5) Grantodawcy – rozumie się przez to Gminę Supraśl udzielającą grantów na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców. 

6) Grantobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną zamieszkałą na obszarze Gminy Supraśl, 

będącą właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Supraśl, na 

której wykonana ma być instalacja OZE (w przypadku współwłaścicieli wymagana jest zgoda 

wszystkich z nich).  

7) Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: a) urządzeń 

służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu 

przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju 

odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną 

energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń 

stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także 

połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii). 

8) Inwestycji – rozumie się przez to zakup i montaż instalacji OZE tj. panele fotowoltaiczne lub 

instalacje hybrydowe (kolektory słoneczne + ogniwa fotowoltaiczne). 
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9) Odnawialnych źródłach energii (OZE) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię 

wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z 

biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

10) Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, położony na terenie Gminy Supraśl. 

11) Deklaracji udziału w Projekcie – rozumie się przez to oświadczenie Grantobiorcy o woli 

przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi 

informacje na temat preferowanej instalacji. 

12) Umowie o powierzeniu grantu – rozumie się przez to umowę pomiędzy Grantobiorcą i 

Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte grantem, 

kwotę grantu i wkładu własnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki przekazania i 

rozliczenia grantu, kwestie związane z pomocą publiczną oraz przetwarzaniem danych osobowych. 

13) Dokumenty zgłoszeniowe – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 8 pkt. 3 

Regulaminu. 

14) Trwałość Projektu – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania Inwestycji 

w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej 

przeznaczenia przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, tj. Gminy Supraśl. 

Grantobiorca zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu. 

15) Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego lub 

niemieszkalnego polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonej do Projektu instalacji 

OZE oraz dobór techniczny mocy instalacji OZE. 
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Rozdział 1. Zasady ogólne realizacji Projektu 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin jest zgodny z treścią Regulaminu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

źródłach energii. 

2. Celem Projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie Gminy Supraśl poprzez montaż instalacji OZE. 

3. Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na zakup i montaż instalacji OZE w 

budynkach lub na gruntach, zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl i stanowiących ich 

własność lub współwłasność. 

4. Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Gminę Supraśl umowy o 

dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego  na lata 2014-2020. 

5. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2021-2022. 

 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin określa procedury realizacji Projektu grantowego, w tym w szczególności: 

a) informacje o przeznaczeniu grantów, 

b) kryteria i termin wyboru Grantobiorców, 

c) tryb aplikowania o granty, 

d) informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od 

Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji, 

e) zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

projektu grantowego, naruszenia trwałości, 

f) zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie trwałości), 

g) zasady dotyczące informacji i promocji Projektu. 

 

§ 3 

1. Projekt będzie realizowany zgodnie z przybliżonym harmonogramem, który zostanie 

opublikowany na stronie internetowej http://www.suprasl.pl. 

2. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonywania zmian w ww. harmonogramie. 
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Rozdział 2. Informacje o przeznaczeniu grantów i warunki udziału w Projekcie 

§ 4 

1. Granty udzielane będą na zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych, innych 

budynkach lub gruntach znajdujących się na terenie Gminy Supraśl w postaci instalacji 

fotowoltaicznej lub hybrydowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów 

słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej. 

2. Umieszczenie instalacji OZE na gruncie, budynku innym niż budynek mieszkalny, lub dachu bądź 

elewacji budynku mieszkalnego dopuszcza się pod warunkiem, że energia elektryczna lub cieplna 

wytworzona w instalacji OZE będzie przeznaczona na cele bytowe Grantobiorcy niezwiązane z 

działalnością gospodarczą i rolną. 

3. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie 

(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz w umowie o powierzeniu grantu (załączniki nr 3 do 

niniejszego regulaminu). 

 

§ 5 

1. Energia wytworzona w instalacji OZE powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby 

Grantobiorców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 

2. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka) prowadzona jest dodatkowo 

działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny 

(garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy 

całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku w celu 

zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby 

własne, po ostatecznym wylosowaniu i podpisaniu umowy grantowej należy mieć zamontowane 

opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz 

budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty 

związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły wydatek 

niekwalifikowalny. 

3. Nie dopuszcza się montażu instalacji OZE na budynkach, których dachy pokryte są materiałami lub 

wyrobami zawierającymi azbest. Budynki takie mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem 

złożenia przez Grantobiorcę oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji OZE, na własny koszt i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. Jednocześnie 
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dopuszcza się montaż instalacji OZE na elewacji budynku mieszkalnego, którego dach jest 

pokryty eternitem. 

4. Do objęcia wsparciem kwalifikowane będą wyłącznie budynki oddane do użytkowania i 

zamieszkałe na moment złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (deklaracji zgłoszeniowej wraz z 

załącznikami). 

5. Moc instalacji OZE powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię 

elektryczną/cieplną. Powinna ona zostać tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej 

wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w 

rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej 

pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. 

6. Zamontowana instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w 

obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących 

wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona 

pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. 

7. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię 

słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub hybrydowych (panele fotowoltaiczne wraz z 

kolektorami słonecznymi). Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji 

polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. 

wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu, itp.), 

8. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 

9. Dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały 

zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po 

podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i Grantodawcą) oraz nie są 

objęte dofinansowaniem z innych źródeł. 

 

§ 6 

1. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez 

Grantobiorców to wydatki dotyczące instalacji OZE obejmujące wyłącznie: 

a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego 

(instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory 

słoneczne w ramach instalacji hybrydowej). 

b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji hybrydowej 

z kolektorami słonecznymi do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, 

ciepła woda użytkowa). 
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c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń 

produkujących energię z OZE. 

d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji 

fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem 

kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest 

montaż systemu PV). 

2. Do projektu zamierza się zakwalifikować 100 budynków, z czego 70 będzie zlokalizowanych na 

obszarach wiejskich Gminy Supraśl. 

3. W ww. budynkach zostaną zamontowane 74 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 26 szt. instalacji 

hybrydowych (panele fotowoltaiczne + kolektory słoneczne) w podziale na: 

a) 52 szt. instalacji fotowoltaicznych i 18 szt. instalacji hybrydowych na obszarach wiejskich; 

b) 22 szt. instalacji fotowoltaicznych i 8 szt. instalacji hybrydowych w mieście Supraśl. 

4. Maksymalne koszty kwalifikowane ustalono na następującym poziomie: 

a) Instalacje fotowoltaiczna o mocy do 5kWp – w sumie maksymalnie 1 309 230,77 zł. 

b) Instalacje hybrydowa (panele fotowoltaiczne + kolektory słoneczne) – w sumie maksymalnie 

660 000,00 zł. 

5. Przyjmuje się następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach jednej 

instalacji OZE: 

a) Instalacja fotowoltaiczna: 

- maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp. 

b) Instalacja kolektorów słonecznych w ramach instalacji hybrydowej: 

- dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł. 

- dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł. 

- dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł. 

6. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 65% ww. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie 

więcej niż 11 500 zł na instalacje fotowoltaiczną oraz 16 500 zł na instalację hybrydową. 

7. Ostateczna wysokość kosztów kwalifikowanych i dofinansowania ustalona zostanie na podstawie 

wyników przeprowadzonych weryfikacji technicznych obiektów. 

 

§ 7 

1. Dla Inwestycji określa się następujące limity i ograniczenia w zakresie specyfiki instalacji OZE: 

a) Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się 

na instalację OZE, tj. data produkcji fabrycznie nowych urządzeń nie może być starsza niż 1 

rok od daty montażu, potwierdzona przez producenta urządzeń. 
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b) Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz 

podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu 

okresu trwałości projektu. 

 

Rozdział 3. Zasady i kryteria wyboru Grantobiorców 

§ 8 

1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i 

przejrzystości zastosowanych procedur na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców, o których 

mowa w § 9 Regulaminu. 

2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Urząd Miejski w Supraślu w oparciu o dokumenty 

zgłoszeniowe. 

3. Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się: 

- Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu. 

- Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu. 

- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi 

wieczystej, akt własności, umowa). 

- Dokumenty poświadczające zużycie prądu – np. rachunki za prąd lub zaświadczenie z PGE 

4. Ogłoszenia dotyczące projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej www.suprasl.pl. 

5. Dokumenty zgłoszeniowe należy przedłożyć w terminie wskazanym w ww. ogłoszeniach. 

6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie 

podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu tj. w czwartki od 09:00 do 

17:00 oraz w pozostałe dni robocze w tygodniu od 7.30 do 15.30. W przypadku przesłania 

dokumentów w formie listownej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Supraślu lub Filii 

w Zaściankach. 

7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób oraz poza terminem wskazanym w niniejszym 

regulaminie nie będą rozpatrywane. 

8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców w przypadku braku 

realizacji przyjętych założeń w zakresie liczby zamontowanych instalacji OZE. 

 

§ 9 

1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i 

publicznego losowania. 
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2. W ramach oceny formalnej przedłożona dokumentacja zgłoszeniowa zostanie poddana weryfikacji 

pod kątem następujących kryteriów: 

I. Przedłożenie wszystkich i kompletnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych w 

wymaganym terminie i formie zgodnie z zapisami w § 8 Regulaminu. 

II. Osoba wnioskująca o grant wpisuje się w definicję „Grantobiorcy” wynikającą z niniejszego 

Regulaminu. 

III. Grantobiorca wnioskuje o grant na rzecz instalacji OZE wpisującej się w rodzaje określone w 

§6 ust. 3 oraz inne ograniczenia wynikające z niniejszego Regulaminu. 

IV. W budynku, w którym planowany jest montaż instalacji OZE nie jest prowadzona i 

zarejestrowana działalność gospodarcza oraz wpisuje się on w pozostałe wymogi 

wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu  z zastrzeżeniem §5 ust.2. 

3. W przypadku stwierdzonych braków Grantobiorca zostanie wezwany do ich uzupełnień w 

terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymanej informacji o ich stwierdzeniu. W sytuacji ich 

nieuzupełnienia w wymaganym terminie Grantobiorca zostanie wykluczony z dalszej oceny 

formalnej. 

4. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny formalnej jest spełnienie wszystkich 

kryteriów wskazanych w §9 ust. 2. Lista Grantobiorców zawierająca numery zgłoszeń, które 

uzyskały pozytywną ocenę formalną zostanie opublikowana na stronie www.suprasl.pl. 

5. Dokumentacja zgłoszeniowa pozytywnie oceniona pod względem formalnym zostanie skierowana 

do etapu wyboru Grantobiorców. Podstawę jego dokonania będzie stanowić losowanie. W 

związku z założeniami określonymi w §6 ust. 2 i 3 zostanie ono przeprowadzone wg następującej 

procedury: 

a) Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie oddzielne grupy, tj. dotyczące montażu instalacji w 

mieście Supraśl oraz na terenie wiejskim Gminy Supraśl. 

b) Wydzielone zgłoszenia w ramach danej grupy zostaną dodatkowo podzielone na dotyczące 

montażu instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji hybrydowej.  

c) Następnie zostanie przeprowadzonych pięć odrębnych losowań w następujących grupach: 

- zgłoszenia dot. instalacji paneli fotowoltaicznych w mieście Supraśl; 

- zgłoszenia dot. instalacji hybrydowych w mieście Supraśl; 

- zgłoszenia dot. instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie wiejskim Gminy Supraśl; 

- zgłoszenia dot. instalacji hybrydowych na terenie wiejskim Gminy Supraśl; 

- losowanie spośród wniosków nie wylosowanych w czterech powyższych losowaniach, 

mające na celu ustalenie kolejności wniosków na liście rezerwowej. 



 

10 
 

d) Losowanie w każdej z ww. grup zostanie zakończone po wylosowaniu ilości zgłoszeń 

odpowiadającej wartościom wskazanym w § 6 ust. 3. 

6. Losowanie Grantobiorców będzie miało charakter publiczny, przejrzysty i zapewniający równe 

traktowanie wszystkich zainteresowanych. 

7. Miejscem losowania będzie sala w Domu Ludowym w Supraślu albo inna sala w jednostce 

organizacyjnej Gminy Supraśl. Termin jego przeprowadzenia zostanie podany do publicznej 

wiadomości min. z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.suprasl.pl 

8. Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwać powołana przez Burmistrza Supraśla 

komisja. 

9. Przebieg losowania zostanie nagrany przy wykorzystaniu sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz. 

10. Wyniki losowania zostaną udokumentowane i zatwierdzone protokołem z wyboru Grantobiorców. 

11. Wynikiem losowania będzie powstanie listy podstawowej Grantobiorców, która zostanie 

opublikowana na stronie internetowej www.suprasl.pl. 

12.  Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych 

Grantobiorców, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i wezmą udział w losowaniu 

dodatkowym (piąte losowanie wskazane w ust.5 pkt c ) na wypadek rezygnacji Grantobiorców z 

listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie. 

13. Wykluczenie Grantobiorcy w projektu może nastąpić na każdym etapie jego realizacji w sytuacji 

kiedy zajdzie zmiana stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji zgłoszeniowej, tj.: 

a) Grantobiorca przestanie wpisywać się w definicję „Grantobiorcy” wskazanej w niniejszym 

regulaminie; 

b) Grantobiorca dokona montażu instalacji niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu i 

umowy; 

c) W budynku objętym montażem instalacji OZE nastąpi zarejestrowanie lub rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej w okresie realizacji i trwałości projektu. 

14.  Kwalifikacja Grantobiorcy z listy rezerwowej w miejsce wykluczonego innego Grantobiorcy może 

nastąpić najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. 

 

Rozdział 4. Tryb aplikowania o granty 

§ 10 

1. Procedura naboru wniosków o udzielenie grantu zostanie przeprowadzona zgodnie z niniejszym 

regulaminem oraz po podpisaniu przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie Projektu 

grantowego z IZ RPOWP. 
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§ 11 

1. Procedura uzyskania grantu składa się z poniższych etapów: 

a) Zawarcie umowy o powierzeniu grantu między Grantobiorcą z Grantodawcą (wzór umowy 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). W przypadku montażu instalacji hybrydowej pomiędzy 

Grantobiorcą a Grantodawcą zostaną zawarte dwie odrębne umowy o powierzenie grantu na 

montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego. 

b) Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań 

ofertowych do potencjalnych wykonawców Inwestycji. Grantobiorca zobowiązany jest 

przeprowadzić badanie rynku poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu 

pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest 

udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej 

dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; otrzymane oferty, sporządzone 

pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku). 

c) Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru 

dokonuje Grantobiorca na podstawie najkorzystniejszej pod względem ceny oferty). 

d) Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę. 

e) Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2022r. 

f) Zgłoszenie przez Grantobiorcę gotowości Inwestycji do odbioru przez Inspektora nadzoru 

wskazanego przez Gminę Supraśl. 

g) Dokonanie odbioru Inwestycji pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania 

parametrów określonych w Regulaminie. 

h) Złożenie przez Grantobiorcę po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz 

Wykonawcy wniosku o płatność do Grantodawcy wraz z wymaganymi załącznikami. 

i) Przekazanie grantu na rachunek bankowy wskazany w umowie po weryfikacji wniosku o 

płatność oraz otrzymaniu środków z IZ RPOWP. 

j) Moment wypłaty grantu jest uzależniony od skutecznego rozliczenia wydatków pomiędzy 

Gminą Supraśl a IZ RPOWP i przekazaniu refundacji na rzecz gminy.  
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Rozdział 5. Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej 

dokumentacji od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja 

 

§ 12 

1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę inwestycji, odbiorze Inwestycji ze strony Gminy Supraśl oraz 

opłaceniu faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę, Grantobiorca składa do Urzędu 

Miejskiego w Supraślu wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu 

zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu. 

2. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć, celem rozliczenia umowy o powierzenie 

grantu: 

a) Kopia poprawnie wystawionej i zapłaconej (kopia dokonania przelewu bankowego) faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę i obejmującej jedynie koszty kwalifikowane zrealizowanego 

zadania zgodnie z § 6 ust. 1  Regulaminu, 

b) Kopia kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Grantodawcę. Kosztorys nie jest 

wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane 

(powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu 

rozliczeniowego), 

c) Oryginał protokołu poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez instalatora OZE 

oryginał protokołu montażu/podłączenia zakupionych urządzeń, 

d) Kopia zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

e) Kopia umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami,  

f) Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:  

- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i 

stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków, 

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku na którym jest 

zainstalowana instalacja, 

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, 

- oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, 

- oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia. 

3. Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez 

Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia: 
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a) czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy a usługi i prace 

budowlane zrealizowane, 

b) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione, 

c) czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 i warunki wsparcia. 

4. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji. 

5. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez 

Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu po otrzymaniu refundacji ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego. Moment przekazania grantu na rzecz Grantobiorcy jest uzależniony od 

otrzymania przez Gminę Supraśl refundacji ze strony IZ RPOWP.  

6. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu. 

 

Rozdział 6. Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji 

§ 13 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki 

kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku 

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

danych nakładów. 

 

§ 14 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego 

dotyczącego planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców, w 

celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na rynku. 

2. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i 

archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne 

oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku). 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Grantobiorca na podstawie najkorzystniejszej oferty w 

zakresie ceny. 

 

Rozdział 7. Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów 

§ 15 

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu odbędzie się poprzez: 

a) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania 

Grantobiorcy do zwrotu grantu w przypadku jego nieprawidłowego wykorzystania  
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b) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania się 

monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 9 Regulaminu przez 

Grantobiorcę. 

c) Podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przez Grantobiorcę. 

 

Rozdział 8. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego 

§ 16 

1. Zabezpieczenie grantów stanowi umowa o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Niewywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków 

niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. 

3. Grant podlega zwrotowi na zasadach określonych w projekcie umowy oraz określonych w ustawie 

o finansach publicznych. 

 

Rozdział 9. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w 

okresie trwałości 

§ 17 

1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów. 

2. Właścicielem zamontowanej instalacji OZE będzie Grantobiorca, który zostanie zobowiązany do 

ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, w tym m.in. naprawą i utrzymaniem 

instalacji w odpowiednim stanie technicznym umożliwiającym jej ciągłe działanie.  

3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do pomieszczeń w których zamontowane 

są elementy instalacji OZE oraz dokumentacji z nimi związanej.  

4. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie będą podlegać kontroli. 

5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu: 

a) kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon; 

b) kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu (kontrola 

dokumentów nastąpi w Urzędzie Miejskim w Supraślu), w tym zweryfikowanie oryginałów co 

najmniej następujących dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie zapłaty w formie 

przelewu za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty 

potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat) wraz z 

kontrolą w bezpośrednim miejscu realizacji inwestycji czyli montażu instalacji OZE (odbiór 
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Inwestycji przez inspektora nadzoru). Kontrola ma polegać na sprawdzeniu prawidłowości 

realizacji Inwestycji tj. sprawdzeniu czy zamontowane instalacje OZE spełniają wymogi określone 

w regulaminie oraz prawidłowości przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi 

nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę. 

c) niezapowiedziane wizyty monitorujące Grantobiorcy, w przypadku domniemania wykorzystania 

grantu niezgodnie z przeznaczeniem; 

d) wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miejski w Supraślu, takich jak IZ RPOWP, czy 

inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji projektu (w tym 

trwałości projektu). 

6. Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności 

kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki 

był jej wynik. 

7. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie o 

powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, w tym również konieczność poddania się 

czynnościom kontrolnym i monitorującym. 

 

§ 18 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie 

grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego. 

2. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju Inwestycji:  

a) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 /rok); 

b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 

c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej ze źródeł odnawialnych; 

d) Produkcja energii elektrycznej/cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji 

OZE. 

3. Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji 

Projektu w zakresie jego instalacji OZE. Jako źródło informacji o osiągniętym efekcie (tj. wartości 

ww. wskaźników) przyjmuje się dokumentację techniczną, protokół odbioru oraz dane z liczników 

energii, urządzeń rejestrujących ilość wyprodukowanej energii. 

4. Każdy rodzaj Inwestycji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii elektrycznej lub 

energii cieplnej. W okresie trwałości Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do podawania 

informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Grantodawcy lub do umożliwienia 

przedstawicielowi Grantodawcy dostępu do instalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika.  
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5. Odmowa poddania się przez Grantobiorcę kontroli, utrudnianie jej przeprowadzenie, nie 

wykonanie zaleceń określonych w protokole pokontrolnym oraz odmowa podania informacji o 

ilości wyprodukowanej energii z instalacji stanowią podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

6. Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów tj. faktura/rachunek, 

potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne 

dokumenty potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat, 

protokół złomowania/likwidacji przez cały okres trwałości projektu. 

 

Rozdział 10. Przetwarzanie danych osobowych w projekcie 

§ 19 

1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyłącznie dla potrzeb 

realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie 

realizacji projektu zarówno przez Grantodawcę jak również IZ RPOWP. 

 

 

Rozdział 11. Zasady dotyczące informacji i promocji Projektu 

§ 20 

1. Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji 

projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w 

zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz 

zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. 

2. Grantobiorca ma obowiązek umieszczenia plakietki informacyjnej na instalacji. 

3. Wzór plakietki informacyjnej spełniającej wymogi wymienione w § 20 ust. 1 zostanie opracowany 

przez Grantodawcę i przekazany Grantobiorcy w momencie odbioru przez inspektora nadzoru 

wskazanego przez Gminę Supraśl. 

 

Rozdział 12.  Załączniki do regulaminu 

§ 21 

Integralną częścią regulaminu stanowią następujące załączniki: 

Załącznik 1 - Wzór deklaracji udziału w Projekcie 
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Załącznik 2 - Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE 

Załącznik 3 - Wzór umowy o powierzenie grantu 
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Załącznik nr 1. Wzór deklaracji udziału w Projekcie 

 

Ja niżej podpisany/a1* 

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

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a* w ……………….……………………………………………………………...... 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………, 

wydanym przez ……….…………………...…………….……………………………………………,  

PESEL   ……………………………………………………….................................................., 

nr telefonu ………………………………………………………………………………………., 

adres e-mail …………………………………………………………………………………….., 

będąc świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 

z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. 

 

L. p. Rodzaj 
instalacji 

Przy wybranej mocy, 
proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1kWp  

2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2kWp  

3. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 3kWp  

4 Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4kWp  

5. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5kWp  

6. Instalacja hybrydowa z panelami fotowoltaicznymi 
o mocy do …… kWp oraz kolektorami słonecznymi 

 

 

w budynku położonym  w miejscowości ………………….., na działce nr …………………… dla której 

prowadzona jest KW o numerze ……………………………………………………..(o ile jest założona), do którego  

posiadam tytuł prawny tj. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, 

dzierżawa, najem* lub inne 

(proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi 

                                                           
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
*Niepotrzebne skreślić 
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wieczystej, akt własności, umowa) 

Będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie 

Supraśl” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – 

Projekty grantowe. 

2. W budynku nie jest prowadzona oraz zarejestrowana działalność gospodarcza ani działalność 

rolnicza z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu. 

3. Pokryję koszt zakupu i montażu instalacji OZE ze środków własnych do momentu ich częściowej 

refundacji. 

4. Wybiorę wykonawcę instalacji OZE po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania rynku, na 

podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej. 

5. Po podpisaniu przez Gminę Supraśl umowy o dofinansowanie realizacji planowanego projektu 

podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości do 

65% kosztów kwalifikowanych, minimum 35% kosztów kwalifikowalnych inwestycji będzie stanowiło 

mój wkład własny. 

6. Deklaruję realizację inwestycji w terminie maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2022r. 

7. W  celu  rozliczenia  inwestycji  i  otrzymania  refundacji  złożę  do  Urzędu  Miejskiego  w Supraślu 

wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. 

8. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze odnawialnych źródeł energii zostanie wykorzystana 

wyłącznie na własne potrzeby socjalno-bytowe. 

9. Oświadczam, że pokrycie dachowe nie jest wykonane z eternitu (azbestu). 

10. Oświadczam, że w celu przeprowadzenia weryfikacji technicznej informacji przedstawionych w 

Ankiecie i Deklaracji udziału w projekcie, zobowiązuję się do udostępnienia  nieruchomości  dla  

przedstawiciela  Urzędu  Miejskiego  w  Supraślu. Brak udostępnienia nieruchomości, w tym terminie 

będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców. 

11. Oświadczam, że w celu opracowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu, zobowiązuję się do 

udostępnienia podczas weryfikacji technicznej danych dotyczących zużycia energii elektrycznej lub 

danych dotyczących zużycia wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy (kWh). Brak udostępnienia ww. 

danych będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców. 

12. Oświadczam, że podpiszę umowę z Gminą Supraśl o powierzenie grantu wg. wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu do którego nie wnoszę zastrzeżeń. 

 



 

20 
 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu 

przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z IZ RPOWP projekt nie będzie realizowany. Oświadczam, że z 

tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Supraśl.  

 
Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki: 
 

L. p. Rodzaj 
dokumentu 

Proszę wstawić znak „x” przy 
dołączonym dokumencie 

1. Ankieta dotycząca instalacji OZE  

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt 
własności, umowa) 

 

3. Dokumenty poświadczające zużycie prądu – np. rachunki za 
prąd lub zaświadczenie z PGE 

 

 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych 

dla  potrzeb  niniejszego  projektu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). 

 

 
.……….……………….…      .……….……………….… 

    Data Podpis 
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Załącznik nr 2. Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE 

I. Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja: 

Imię:  

Nazwisko:  

Nr telefonu  

Adres email:  

Kod pocztowy, miejscowość:  

Ulica, nr domu:  

 

II. Dane dotyczące budynku: 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji 

jest prowadzona lub zarejestrowana 

działalność 

gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza? 

 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii 

elektrycznej? 

 Tak 

 Nie 

 

 

 Tak 

 Nie 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy [kWh]: 

 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 

miesięcy [m3]: 

 

 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x 

wybraną instalację 

 instalacja fotowoltaiczna 

 instalacja hybrydowa 

Liczba osób stale zamieszkałych w 

budynku [os.]: 

 

Powierzchnia użytkowa [m2]:  

Źródło ogrzewania budynku:  

Pokrycie dachu (proszę wskazać rodzaj 

pokrycia dachu): 

 

Lp. Moc instalacji fotowoltaicznej Przy wybranej mocy, 

proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1kWp  

2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2kWp  

3. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 3kWp  

4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4kWp  
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5. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5kWp  

6.  Instalacja hybrydowa z panelami fotowoltaicznymi o mocy 

do …… kWp oraz kolektorami słonecznymi 

 

 

III. Dane dot. montażu instalacji OZE 
Proponowane 

miejsce 

montażu paneli 

PV: 

 dach budynku mieszkalnego 

 elewacja budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 
mieszkalnego 

 dach garażu/budynku wolnostojącego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 
budynku mieszkalnego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

 grunt 
Proponowane 

miejsce 

montażu 

inwertera lub 

zbiornika: 

 Kotłownia 

 Piwnica 

 Pomieszczenie gospodarcze 

    Inne ……………………………………….. 

Instalacja 

wewnątrz budynku: 
 Jednofazowa 

 Trójfazowa 

Ilość połaci 

dachowych 
 Czy na dachu występują 

okna, ile okien na jednej 
połaci? 

 

Powierzchnia dachu z przeznaczeniem na 
panele (m2): 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu. Zostałem poinformowany, że 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

 

 

.……….……………….…      .……….……………….… 

Data Podpis 
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Załącznik nr 3. Wzór umowy o powierzenie grantu 

 

Data …………….……………. 

Nr  umowy ……………………... 

 

zawarta pomiędzy: 

Gminą Supraśl 

Nazwa 

ul. Piłsudskiego 58,16-030 Supraśl  

Adres 

9661767447 

NIP 

050659148 

REGON 

 

zwanym w dalszej części Umowy Grantodawcą reprezentowanym przez:  

Pana  Radosława Dobrowolskiego – Burmistrza Supraśla 

a  

 

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

Imię Nazwisko 

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

Adres 

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

Numer dowodu 

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

Pesel 

 

Zwanym (ą) w dalszej części Umowy Grantobiorcą.  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru Grantobiorców i realizacji projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie 

Supraśl zawarto umowę o następującej treści: 
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§ 1 Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Grantobiorcy grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

montażu instalacji fotowoltaicznej* o mocy grzewczej ……. kWp / kolektorów słonecznych o mocy .......... 

kW* na potrzeby budynku zlokalizowanego przy ul………………………………………………. nr działki 

............, na terenie Gminy Supraśl. Grantobiorca ma prawo do dysponowania powyższą nieruchomością i 

jest mieszkańcem Gminy Supraśl. 

2. Grant udzielany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

3. Grant jest przekazywany przez Gminę Supraśl w formie refundacji po spełnieniu warunków określonych w 

niniejszej umowie. 

4. Powierzenie obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca okresu Trwałości projektu – okresu 5 lat od daty 

płatności końcowej  na rzecz Beneficjenta, tj. Gminy Supraśl. 

 

§ 2 Wartość powierzonego Grantu i wartość inwestycji 

1. Grantodawca powierza Grantobiorcy Grant na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, o 

wartości .......................... zł brutto (słownie: ......................... zł brutto), z zastrzeżeniem ust. 3. Grant będzie 

wypłacony w terminie do ............ dni roboczych licząc od dnia poprawnie złożonego wniosku o wypłatę 

Grantu, pod warunkiem uprzedniego przekazania środków na wypłatę grantu przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPOWP). 

W uzasadnionych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu (np. nieprzekazanie środków przez IZ 

RPOWP). Niewykorzystana część Grantu podlega zwrotowi w terminie określonym w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z późn. zm.) 

2. Planowana wartość przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi ....................... zł brutto (słownie: 

.............................................zł brutto).          

3.  Należny grant nie może stanowić  więcej niż 65 % kosztów kwalifikowanych oraz przekroczyć kwoty o 

której mowa w ust. 1. 

4. Grantobiorca jest zobowiązany do poniesienia pozostałych 35% kosztów kwalifikowanych stanowiących 

różnicę pomiędzy całkowitą faktyczną  wartością przedsięwzięcia,  a wartością powierzonego Grantu ( tzw. 

wkład własny), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych  będzie wyższa niż wartość określona 

w § 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wypłacona niezmieniona kwota Grantu w wysokości 

określonej w § 2 ust. 1. W takim przypadku Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wynikłą  różnicę w 

kosztach przedsięwzięcia z własnych środków zwiększając swój udział własny.  

6. Jeżeli wartość faktycznie poniesionych przez Grantobiorcę wydatków kwalifikowanych będzie niższa niż 

wartość określona w § 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wypłacona kwota Grantu odpowiadająca 

procentowemu udziałowi grantu w wartości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.  
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§ 3 Termin realizacji przedsięwzięcia 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 

...........................................(wpisać datę). Jako datę zakończenia przedsięwzięcia przyjmuje się datę 

podpisania protokołu odbioru przez Grantobiorcę i Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru (działającego w 

imieniu Grantodawcy).  

2. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wypłatę Grantu nie później niż 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru.  

3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w ust. 1 może być zmieniony  

w formie aneksu do niniejszej umowy na uzasadniony pisemny wniosek Grantobiorcy, pod warunkiem 

nienaruszenia zapisów niniejszej umowy. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być jednak 

późniejsza niż do ...........................................(wpisać datę). 

 

§ 4 Zadania i zobowiązania Grantobiorcy w ramach umowy 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1  

w pełnym zakresie. Grantobiorca stanowi właściciela instalacji OZE objętej projektem i jest zobowiązany 

do ponoszenia wszelkich kosztów związanych jego eksploatacją, naprawami, itp.  

2. Grantobiorca zobowiązany jest do uzyskania od Wykonawcy faktury VAT lub rachunku  

w zakresie zgodnym z kosztorysem powykonawczym.  

3. Po zakończeniu montażu instalacji objętej Projektem, Grantobiorca zobowiązany jest  

w ciągu 7 dni kalendarzowych poinformować Grantodawcę o fakcie podpisania  

z Wykonawcą protokołu odbioru. Grantobiorca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia 

prac montażowych instalacji do zakończenia odbioru przedsięwzięcia z udziałem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (działającego w imieniu Grantodawcy). 

4. Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i 

doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.  

5. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego 

planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców, w celu pozyskania 

porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na rynku. 

6. Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której 

uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w 

przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach 

niniejszej umowy.   

7. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji promocji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

tym do informowania o fakcie otrzymania Grantu na realizację przedsięwzięcia poprzez umieszczenie na 

widocznym elemencie instalacji fotowoltaicznej i/lub instalacji kolektorów słonecznych naklejki 

promującej projekt, która zostanie mu przekazana przez Grantodawcę. 
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8. Grantobiorca wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z 

niniejszym Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781 j.t.); 

b. wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Projektem, 

c. uczestniczenie w wywiadach, ankietach i panelach dyskusyjnych w ramach ewaluacji, badań i analiz 

związanych z realizacją Projektu. 

9. W okresie trwałości projektu Grantobiorca jest zobowiązany do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej* lub 

kolektorów słonecznych * zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnienia instalacji niezbędnych warunków do 

prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do jej odpowiedniego 

serwisowania oraz ubezpieczenia, co może podlegać procedurze kontrolnej zgodnie z zapisami § 6.   

10. Po montażu instalacji Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek o przyłączenie instalacji. Po 

złożeniu wniosku o przyłączenie instalacji Grantobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy lub 

aneksu do umowy ze sprzedawcą energii, umożliwiającą rozliczenie produkcji i zakupu energii w bilansach 

rocznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi 

zmianami.  

11. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy informacji o 

ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i/lub cieplnej na każde żądanie Grantodawcy, jednak nie 

rzadziej niż raz w roku, do końca stycznia kolejnego roku. Grantobiorca zobowiązany jest poinformować 

Grantodawcę o ilości wyprodukowanej energii na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

12. Grantobiorca oświadcza, że jest świadomy, że wykonana instalacja będzie jego własnością.  W związku z 

tym Grantobiorca zobowiązuje się, w szczególności w okresie trwałości projektu,  pokrywać wszelkie 

koszty  utrzymania, eksploatacji i napraw instalacji. 

13. W okresie realizacji i trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się umożliwić dostęp Grantodawcy 

(oraz podmiotom przez niego wskazanym) do każdego elementu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów 

słonecznych * realizowanej na podstawie niniejszej umowy oraz dokumentacji związanej z wyborem 

Wykonawcy i realizacją inwestycji.   

14. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. nie później niż w 

terminie 5 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia sytuacji) zgłaszania do Grantodawcy (na piśmie lub 

pocztą elektroniczną) wszelkich przypadków związanych z czasowym demontażem instalacji OZE lub 

innymi mającymi wpływ na jej funkcjonowanie. 

15. W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się nie podejmować czynności mogących 

modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych 

zamontowanych urządzeń w ramach wykonanej instalacji. 

16. Grantobiorca ponosi ostateczną odpowiedzialność za wybór wykonawcy oraz zakres  

i wykonanie instalacji.  
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17. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej Grantodawcy o wszelkich zdarzeniach 

mających wpływ na zmiany w realizacji Umowy w okresie realizacji i trwałości projektu. 

18. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania działaniom kontrolnym, w tym do poddania się działaniom 

kontrolnym prowadzonym przez Grantodawcę bezpośrednio, pośrednio za pomocą zewnętrznych 

podmiotów, jak również przez podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE pod rygorem zwrotu 

wypłaconego Grantu. 

19. Grantobiorca oświadcza, że biorąc pod uwagę przepisy prawa nie jest wykluczony z możliwości 

otrzymania dofinansowania. 

20. Grantobiorca oświadcza, że jego prawo do dysponowania nieruchomością wskazane w dokumentacji 

zgłoszeniowej dotyczącej przyznanie grantu jest aktualne. 

21. W przypadku zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, na rzecz osoby trzeciej Grantobiorca 

zobowiązany jest przenieść obowiązki i prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym obowiązek do 

poddania się działaniom kontrolnym, utrzymania efektu rzeczowego Projektu, wypełnienia wskaźników 

energetycznych i ekologicznych. O zbyciu nieruchomości Grantobiorca winien poinformować pisemnie 

Grantodawcę w terminie nie późniejszym niż 40 dni kalendarzowych przed planowanym zbyciem 

nieruchomości. 

 

§ 5 Zadania i zobowiązania Grantodawcy w ramach umowy 

1. Grantodawca udziela Grantu w wysokości określonej w § 2 na warunkach określonych w § 7. 

2. Grantodawca pełni funkcję kontrolną w zakresie określonym w § 6. 

3. Grantodawca powoła inspektora nadzoru, który będzie uprawniony w szczególności do dokonywania 

odbiorów instalacji objętych projektem z ramienia Grantodawcy.  

4. Grantodawca dokonuje zatwierdzenia dokumentów przedłożonych przez Grantobiorcę  w szczególności 

protokołu odbioru oraz kosztorysu powykonawczego.    

5. Grantodawca zobowiązany jest do informowania Grantobiorcy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ 

na zmiany w realizacji umowy.   

 

§ 6 Kontrola przedsięwzięcia 

1. Kontroli dokonuje Grantodawca bezpośrednio jak również poprzez delegowanie części lub całości zadań 

kontrolnych podmiotom zewnętrznym. Kontroli może dokonać inny uprawniony podmiot (na przykład 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Krajowa Administracja Skarbowa, Komisja Europejska). Kontrole mogą być przeprowadzane na 

każdym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości projektu. 

2. Decyzja o powierzeniu funkcji kontrolnych podmiotom zewnętrznym należy w całości do Grantodawcy i 

nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.   

3. Grantodawca pełni funkcję kontrolną poprzez weryfikację dokumentów przedłożonych przez Grantobiorcę 

jak również poprzez inspekcje terenowe.  
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4. Grantodawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu protokoły pokontrolne Grantobiorcy, którego 

dotyczyła kontrola w siedzibie Grantodawcy. 

5. Kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu wykonania instalacji. 

6. O wszczęciu działań kontrolnych Grantodawca informuje Grantobiorcę pisemnie na 7 dni kalendarzowych 

przed rozpoczęciem działań kontrolnych. W treści pisma Grantodawca wskazuje podstawowy zakres i 

formę kontroli. 

7. W przypadku działań kontrolnych polegających na sprawdzeniu dokumentacji Grantodawca może wezwać 

Grantobiorcę na piśmie lub pocztą elektroniczną do dostarczenia wskazanej dokumentacji do siedziby 

Grantodawcy. Po otrzymaniu wezwania Grantobiorca ma 7 dni kalendarzowych na dostarczenie 

wskazanych dokumentów lub złożenie wyjaśnień.  

8. W przypadku stwierdzenia uchybień Grantodawca wzywa na piśmie Grantobiorcę do ich usunięcia w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień przez Grantobiorcę, Grantodawcy przysługuje 

prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. O usunięciu uchybień Grantobiorca informuje 

Grantodawcę na piśmie w terminie 3 dni od daty ich usunięcia. 

9. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji są traktowane 

jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli. 

10. W przypadku utrudniania przez Grantobiorcę kontroli, Grantodawca sporządza protokół pokontrolny, w 

którym wskazuje zakres kontroli oraz rodzaj i zakres utrudnień, jakie zostały stwierdzone. Kopia protokołu 

jest dostarczana Grantobiorcy, co stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy. 

11. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Umowy lub 

wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Grantobiorcy, Grantodawca, może przeprowadzić 

kontrolę doraźną.  

12. Grantobiorca jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo 

informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy przez okres trwałości 

projektu. 

 

§ 7 Warunki wypłaty grantu 

1. Wypłata kwoty Grantu odbywa się przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany we wniosku o 

wypłatę Grantu w terminie ……. dni od otrzymania przez Gminę Supraśl refundacji ze strony IZ RPOWP, 

dodatkowo z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Warunkiem wypłaty Grantu jest dostarczenie przez Grantobiorcę wraz z wnioskiem o wypłatę grantu: 

a) Kopi poprawnie wystawionej i zapłaconej faktury VAT (kopia dokonania przelewu bankowego) 

wystawionej przez Wykonawcę i obejmującej jedynie koszty kwalifikowane zrealizowanego zadania 

zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu, 

b) Kopii kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Grantodawcę. Kosztorys nie jest wymagany 

jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać 

informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego), 
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c) Oryginału protokołu poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez instalatora OZE 

oryginału protokołu montażu/podłączenia zakupionych urządzeń, 

d) Kopii zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

e) Kopii umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami, 

f) Oryginałów oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:  

- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek 

rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków, 

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku na którym jest zainstalowana 

instalacja, 

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, 

- oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, 

- oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia. 

3. Warunkiem wypłaty Grantu jest stwierdzenie przez Grantodawcę kompletności  

i poprawności złożonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji Grantodawca 

wzywa Grantobiorcę na piśmie lub pocztą elektroniczną do poprawy lub uzupełnienia dokumentacji w 

wyznaczonym terminie przez Grantodawcę.  Wypłata grantu oznacza jednocześnie jego rozliczenie. 

Rozliczenie grantu nie stanowi przeszkody do żądania  jego zwrotu w przypadku późniejszego stwierdzenia 

przesłanek uzasadniających zwrot środków. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej dokumentacji Grantodawca może wszcząć 

kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w § 6. 

5. Warunkiem wypłaty Grantu jest brak toczącej się w stosunku do Grantobiorcy kontroli określonej w § 6.  

6. W przypadku toczącego się postępowania kontrolnego lub uzupełniania przez Grantobiorcę dokumentacji 

data wypłaty Grantu określona w ust. 1 biegnie od daty stwierdzenia przez Grantodawcę poprawności i 

kompletności wniosku o wypłatę Grantu lub daty pozytywnego zakończenia kontroli.  

 

 

§ 8 Zasady dotyczące informacji i promocji Projektu 

1. Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu 

przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie informacji 

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Księgą 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020, publikowanymi na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. 

2. Grantobiorca ma obowiązek umieszczenia plakietki informacyjnej na instalacji. 

3. Wzór plakietki informacyjnej spełniającej wymogi wymienione w § 8 ust. 2 zostanie opracowany przez 

Grantodawcę i przekazany Grantobiorcy w momencie odbioru przez inspektora nadzoru wskazanego przez 

Gminę Supraśl. 
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§ 9 Tryb i warunki rozwiązania Umowy 

1. Grantobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia z 

zastrzeżeniem, że w ostatnim roku okresu trwałości projektu okres wypowiedzenia umowy jest 

trzymiesięczny. Za pisemną zgodą obu Stron termin wypowiedzenia może ulec skróceniu przy czym 

skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy. 

2. Grantodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:  

a) Wyjdą na jaw fakty i okoliczności świadczące o tym, że Grantobiorca w momencie podpisania 

umowy o powierzenie Grantu nie spełniał wymogów Regulaminu wyboru Grantobiorców (lub 

dokumentu równoważnego). 

b) Grantobiorca w celu uzyskania Grantu przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub 

dokumenty. 

c) Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia przed zawarciem Umowy.  

d) Grantobiorca nie zrealizował przedsięwzięcia w terminie wskazanym w § 3 ust 1.  

e) Grantobiorca nie złożył wniosku o wypłatę Grantu w terminie wskazanym w § 3 ust 2. 

f) Grantobiorca dokonał realizacji przedsięwzięcia w sposób sprzeczny z warunkami Umowy. 

g) Grantobiorca złożył wniosek o wypłatę Grantu oraz inne dokumenty, w którym zawarł informacje 

nieodpowiadające stanowi faktycznemu, co zostało potwierdzone protokołem z kontroli określonej 

w § 6. 

h) Grantobiorca zaprzestał realizacji przedsięwzięcia bądź realizuje go w sposób sprzeczny z 

postanowieniami niniejszej Umowy lub z naruszeniem prawa. 

i) Grantobiorca odmówił poddania się kontroli, utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonuje 

zaleceń określonych w protokole pokontrolnym. 

j) Grantobiorca odmawia Grantodawcy podania informacji o ilości wyprodukowanej energii z 

instalacji. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-2, Grantobiorcy nie przysługuje 

odszkodowanie. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust 1-2, Grantobiorca zwraca otrzymany 

Grant. 

 

§ 10 Zwrot grantu 

1. W przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy poprzez  wykorzystanie grantu niezgodnie z celem 

projektu,  Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu Grantu na rachunek Grantodawcy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia Grantobiorcy wezwania do zwrotu zawierającego   wykaz kosztów podlegających 

zwrotowi, na wskazany rachunek bankowy. 

2. Przez środki grantu wykorzystane niezgodnie z celem projektu rozumie się środki: 

a)  nieprawidłowo wykorzystane – środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w §1 

niniejszej umowy, ponadto środki wydatkowane z naruszeniem sposobu lub procedur określonych w 

niniejszej umowie lub „Regulaminie wyboru Grantobiorców i realizacji projektu pn. „Fotowoltaika 
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w Gminie Supraśl” określającym zasady naboru oraz realizacji Projektu grantowego pt. „Fotowoltaika 

w Gminie Supraśl”.   

b) pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu a czas jej obowiązywania ustala się do zakończenia 

okresu trwałości Projektu. 

2. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

3. Załącznikiem do niniejszej umowy, stanowiącym jego integralną część, jest Regulamin określający zasady 

naboru oraz realizacji Projektu grantowego pt. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl”.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

sporządzonego na piśmie, pod rygorem nieważności. 

5. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, 

właściwy dla siedziby Grantodawcy. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Grantodawcy i 1 dla Grantobiorcy. 

 

 

 

 

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

Data i podpis Grantobiorcy                                          Data i podpis Grantodawcy 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


