
ZARZĄDZENIE NR 1615/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości 
powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach 

jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza 
w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wyraża się zgodę na rozpoczęcie naboru do projektu grantowego wśród mieszkańców Katowic w 
dniach 05.05-04.06.2021 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Energią.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 1615/2021 

Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 5 maja 2021 r.

Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.

„ Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez 
wymianę systemów grzewczych opalanych węglem 

w budynkach jednorodzinnych ”

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 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

Katowice, marzec 2021 rok
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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 „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę 
systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

2. Projekcie -  rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela grantów na 
realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego przez Grantobiorców, zgodnie 
z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.

3. Ustawie wdrożeniowej -  rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818.).

4. IOK -  Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany 
będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Miasto Katowice w ramach Osi 
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, 4.6. Czyste powietrze Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  konkurs, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5. Grancie -  rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe, w tym środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę 
na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu 
Projektu grantowego.

6. Grantodawcy -  rozumie się przez to Miasto Katowice (zamiennie nazywany beneficjent 
projektu grantowego) udzielające grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu 
Projektu przez Grantobiorców.

7. Grantobiorcy- rozumie się przez to osobę fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem / 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Katowice, na której 
zrealizowane zostanie Przedsięwzięcie niskoemisyjne.

8. Przedsięwzięciu niskoemisyjnym - rozumie się przez to przedsięwzięcie, którego 
przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje wymiana 
urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne 
i połączonych z nim funkcjonalnie systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych 
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. wymiana źródeł ciepła na paliwa 
stałe klasy nie wyższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzeń bezklasowych), 
w wyniku którego następuje:

1) wymiana na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem 
kamiennym, energią elektryczną, pelletem lub pompą ciepła); urządzenia na paliwa stałe 
muszą być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; dla urządzeń 
podlegających likwidacji konieczny jest dowód na ich zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(wzór protokołu załącznik nr 9 do Regulaminu) wymiana źródeł ciepła możliwa jest 
jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznej podłączenia do ciepła 
sieciowego lub gdy podłączenie to nie jest uzasadnione ekonomicznie lub

2) przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, dla 
urządzeń podlegających likwidacji konieczny jest dowód na ich 
zezłomowanie/likwidację/utylizację (wzór protokołu załącznik nr 9 do Regulaminu).

9. Mikroinstalacji OZE -  zdefiniowanej na potrzeby Projektu, rozumie się przez to instalację 
wykorzystującą Odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
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większej niż 6,5 [kWp], wytwarzającą energie elektryczną na potrzeby modernizowanego 
systemu grzewczego lub instalację odnawialnego źródła energii w postaci kolektorów 
słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

10. Odnawialnych źródłach energii (OZE) -  rozumie się przez to niekopalne źródła energii 
obejmujące energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię otrzymywaną 
z biomasy.

11. Budynku mieszkalnym -  rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny 
wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;, 
położony na terenie Miasta Katowice.

12. Deklaracji udziału w Projekcie -  rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli 
przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi 
informacje na temat preferowanej instalacji.

13. 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.

14. Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego mającą 
na celu weryfikację stosowanego źródła ciepła, minimalnego standardu efektywności 
energetycznej budynku mieszkalnego oraz identyfikację elementów zawierających azbest.

15. Minimalnym standardzie efektywności energetycznej budynku - za budynki mieszkalne 
spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek 
mieszkalny warunku wskazanego w ust 1 lub 2

1) budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione 
prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń 
mieszkalnych budynku:

a) docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów
b) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych 

budynków;
2) budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej 

niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1
16. c.w.u. -  rozumie się przez to ciepłą wodę użytkową,
17. c.o. -  rozumie się przez to centralne ogrzewanie.
18. Dokumentach zgłoszeniowych -  rozumie się przez to komplet dokumentów określonych 

w §11 ust. 3 Regulaminu.
19. Trwałości Projektu -  czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania 

Przedsięwzięcia niskoemisyjnego wykonanego w ramach Projektu w niezmienionym stanie 
technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca Przedsięwzięcia niskoemisyjnego i 
jego przeznaczenia przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Miasto 
Katowice, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Grantobiorca zostanie 
poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie www.katowice.eu o dacie 
zakończenia okresu trwałości Projektu,

20. Oferencie -  podmiot przedstawiający ofertę Grantobiorcy na wykonanie Przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego.
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21. Wykonawcy -  rozumie się przez to podmiot, z którym Grantobiorca podpisał umowę na 
realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

22. Ankiecie kontrolnej trwałości projektu -  ankieta wypełniana przez Grantobiorcę i dostarczana 
do Grantodawcy w celu wywiązania się z obowiązku monitorowania wskaźników Projektu.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1
1. Celem Grantodawcy jest pozyskanie dofinansowania na realizację Projektu grantowego 

w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, 4.6.Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  
konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Regulamin realizacji Projektu stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice
w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości 
powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem 
w budynkach jednorodzinnych”, w ramach którego udzielana będzie dotacja celowa na zadanie 
polegające na wymianie/modernizacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających 
budynki mieszkalne i połączonych z nim funkcjonalnie systemów podgrzewających ciepłą wodę 
użytkową w tych budynkach pochodzących ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.6. Czyste powietrze, 
Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  konkurs.

§ 2.
1. Niniejszy regulamin określa procedury realizacji Projektu grantowego, w tym w szczególności:

1) informacje o przeznaczeniu grantów,
2) zakres i wysokość kosztów kwalifikowanych,
3) miejsce i terminy złożenia wniosku,
4) kryteria i termin wyboru Grantobiorców,
5) warunki podpisania umowy,
6) listy wymaganych dokumentów,
7) informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji 

od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,
8) zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

Projektu, naruszenia trwałości,
9) zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie 

trwałości),
10) zasady dotyczące informacji i promocji Projektu,
11) zasady sprawozdawania pomocy publicznej (udzielonej Grantobiorcom),

§ 3 .

1. Projekt, polega na udzielaniu grantów Grantobiorcom z terenu Miasta Katowice na wymianę 
urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne i połączonych 
funkcjonalnie systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową. Wsparcie może dotyczyć tylko 
realizacji Przedsięwzięć niskoemisyjnych, co oznacza, że w ramach poddziałania 4.6.1 wymianie
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podlegać mogą wyłącznie bezklasowe źródła ciepła na paliwa stałe oraz źródła ciepła na paliwa 
stałe klasy nie wyższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012, poprzez:
a) likwidację źródła i podłączenie budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub:
b) wymianę źródła ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne, zasilane gazem, 

energią elektryczną, pelletem lub odnawialnymi źródłami energii. Wymiana źródeł ciepła 
możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznej podłączenia do ciepła 
sieciowego lub gdy podłączenie to nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności ograniczenie emisji CO2 

oraz pyłu PM10 poprzez wymianę / modernizację systemów grzewczych na:
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej
2) instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii lub
3) instalację kotłów spalających pellet lub paliwa gazowe,
4) wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego 

pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, w tym:, wymiana 
wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową lub budowa instalacji 
centralnego ogrzewania, wykonanie układu odprowadzenia spalin, wykonanie przyłącza 
gazowego lub przyłącza elektroenergetycznego.

5) dopuszcza się zastosowanie źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną (oporowe 
kotły elektryczne lub elektrodowe, piece akumulacyjne, promienniki)

6) wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż instalacji OZE zgodnie 
z zakresem przedstawionym w załączniku nr 7 do Regulaminu. W przypadku instalacji do 
produkcji energii elektrycznej, dopuszcza się Mikroinstalacje OZE, których moc elektryczna 
nie przekracza 6,5 [kW] Dopuszcza się oddawanie do sieci energetycznej okresowych 
nadwyżek energii elektrycznej w celu jej dalszego bilansowania w bilansowaniu rocznym.

3. Pełny katalog zadań możliwych do realizacji w ramach Projektu określony został w załączniku nr 7 
do Regulaminu.

§ 4 .

1. Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice wyłącznie w przypadku podpisania umowy 
o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2022-2023 pod warunkiem, o którym mowa w ust. 1.
3. Rzeczowa realizacja Przedsięwzięcia niskoemisyjnego musi zakończyć się do 30.04.2023 r.

Rozdział 2.
Informacje o przeznaczeniu grantów

§5.
1. Granty udzielane będą na wymianę / modernizację systemów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Katowice w postaci:
1) likwidacji źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, 

zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych. 
Wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości 
podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Przez brak możliwości podłączenia uważa się sytuację, w której zgodnie z założeniami do 
planu lub zgodnie z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
(dokumenty, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne) podłączenia do ciepła 
sieciowego nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do końca 2023 r.
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W przypadku gdy dla danego obszaru nie zostały sporządzone dokumenty, o których mowa 
v\/ art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne, konieczna jest indywidualna analiza. Ocenę 
spełnienia ww. warunków przeprowadza beneficjent Projektu -  Miasto Katowice, w trakcie 
kwalifikowania budynku mieszkalnego do objęcia projektem w ramach Poddziałania 4.6.1,

2) Zakupu i montażu niskoemisyjnych systemów grzewczych zasilanych paliwem gazowym, 
energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii, paliwem stałym (kotły na pelet) 
spełniających standardy emisyjne1 w budynkach mieszkalnych, w których następuje wymiana 
lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych.

3) Przyłączenie budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub konieczności 
budowy / przebudowy przyłącza elektroenergetycznego w wysokości równej opłacie za 
przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została 
zawarta umowa na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych, 
w których następuje wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów 
niskoemisyjnych

4) Niezbędnej modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego i powiązanego z nim 
funkcjonalnie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w tych budynkach, w których 
następuje wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych,

5) Montażu Mikroinstalacji OZE wskazanej w załączniku nr 7 do Regulaminu. W przypadku 
instalacji do produkcji energii elektrycznej, dopuszcza się Mikroinstalacje OZE, których moc 
nie przekracza 6,5 [kW] Dopuszcza się oddawanie do sieci energetycznej okresowych 
nadwyżek energii elektrycznej w celu jej dalszego bilansowania w bilansowaniu rocznym.

2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie oraz 
w umowie o powierzenie grantu, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 1 oraz nr 13 
do Regulaminu.

§6.
1. W przypadku Przedsięwzięć niskoemisyjnych, w których udzielane granty nie są objęte pomocą 

publiczną ani pomocą de minimis, należy mieć na uwadze aby moc tj. zdolność wytwórcza 
Mikroinstalacji OZE nie przekraczała realnego zapotrzebowania na energię danego mieszkańca, 
czyli nie była przewymiarowana oraz aby wytworzona energia była zużywana na potrzeby własne 
o charakterze niegospodarczym i nierolniczym. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej 
wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej 
w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia rocznego na potrzeby o charakterze 
niegospodarczym i nierolniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie 
o OZE Wzór oświadczenia o wykorzystaniu energii OZE do celów innych niż na potrzeby własne 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

2. Jeżeli Przedsięwzięcie niskoemisyjne objęte będzie pomocą de minimis, Grantobiorca powinien 
złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, 
każdy Grantobiorca powinien dołączyć:

a. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał ww/w okresie pomocy de 
minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

b. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis. Wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu,

1 standardy niskoemisyjne -  zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), art. 2 pkt 1c.
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§7.
1. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, o których mowa 

w § 5 ust. 1 nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych netto Przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego.

2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów Projektu ponoszone przez Grantobiorców to 
wydatki opisane w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21, Wydatki 
kwalifikowane nie mogą przekroczyć wartości wynikających z załącznika nr 7 do Regulaminu.

3. Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach grantu mają zastosowanie Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności ria lata 2014-2020; Wytyczne 
zawarte w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz Zasady w zakresie 
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła 
grantowa.

4. Stawka podatku VAT wynosi zgodnie z obowiązująca stawką podatku VAT na dzień złożenia
wniosku o płatność.
5. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.
6. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny i będzie w całości ponoszony przez Grantobiorcę.
7. Zakres kosztów kwalifikowanych ustalony zostanie na podstawie wyników przeprowadzonych
weryfikacji technicznych obiektów z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 4 Regulaminu.
8. Wartość przekazanych środków w ramach grantu zależna będzie od kwoty wnioskowanego grantu.
9. Wydatki niekwalifikowalne:

1) wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu
2) wydatki dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych,
3) wydatki dotyczące remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej, niezwiązanej z wymianą 

źródła ciepła
4) wydatki dotyczące przeglądów i usług konserwacyjnych wymienianych urządzeń i systemów 

grzewczych w okresie ich eksploatacji.
5) Wydatki dotyczące uzyskania niezbędnych opinii kominiarskich.

10. Dodatkowe zasady rozliczania kosztów:
1) Wsparcie kotłów na paliwo stałe (pelet) wymaga uzyskania od dystrybutora/sprzedawcy kotła 

dokumentu potwierdzającego zgodność produktu z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 
dotyczącego ekoprojektu2, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

2) Do rozliczenia wydatków dotyczących wymiany lub likwidacji ww. źródeł ciepła konieczny jest 
protokół demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła ciepła (wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu).

3) Refundacja wydatków odnoszących się do kosztów kwalifikowanych ze środków RPO WSL 
2014-2020 jest możliwa pod warunkiem jednoznacznego wyodrębnienia wydatków w opisie 
faktury lub innego równoważnego dokumentu oraz w opisie dokumentu potwierdzającego 
wykonanie prac, protokole odbioru lub innym adekwatnym dokumencie wystawionym przez 
Wykonawcę. Opis powinien pozwolić również na identyfikację wydatku niekwalifikowalnego 
lub niezwiązanego z Projektem.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
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Rozdział 3.
Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego

§8.
1. Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Katowice, na której zrealizowane zostanie 
Przedsięwzięcie niskoemisyjne Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością wraz 
z niezbędnymi dokumentami stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
1) własność -  dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
2) współwłasność -  wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. 

Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności 
majątkowej (w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków jest właścicielem nieruchomości 
i jednocześnie małżeństwo nie posiada udokumentowanej rozdzielności majątkowej 
dokumenty zgłoszeniowe podpisują obie osoby);

3) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością -  pod warunkiem, 
że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2028 r.) dokumenty 
zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego 
podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;

§9-
1. Grantobiorca nie może posiadać zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Katowice 

z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych (na dzień składania deklaracji udziału 
w Projekcie oraz na etapie realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego i rozliczenia Projektu). 
Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania 
nieruchomością zgłaszaną do Projektu.

2. Z Projektu, w zakresie dotyczącym montażu Mikroinstalacji OZE, wyłączone są nieruchomości 
mieszkalne wpisane do rejestru zabytków nieruchomych oraz usytuowane w obrębie obszaru lub 
układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego,

3. W projekcie, w zakresie dotyczącym montażu Mikroinstalacji OZE, mogą uczestniczyć nierucho
mości mieszkalne objęte ochroną konserwatorską (ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte 
ochroną konserwatorską w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, usytuowane 
w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania prze
strzennego), dla których przyjęte rozwiązania uzyskają pozytywną opinię konserwatorską Biura 
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice.

4. Dla nieruchomości mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz 
usytuowanych w obrębie obszaru lub układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków 
województwa śląskiego podczas realizacji każdego Przedsięwzięcia niskoemisyjnego niezbędne 
jest uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na 
budowę (jeżeli dotyczy).

5. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której 
przeprowadzone zostanie Przedsięwzięcie niskoemisyjne.

6. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Przed podpisaniem umowy 
z grantobiorcą Grantodawca projektu grantowego zwróci się do Instytucji Zarządzającej do 
Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na 
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
poz. 869).
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§ 10.
1. Budynki mieszkalne, w których realizowane będzie Przedsięwzięcie niskoemisyjne muszą 

spełniać wymogi Minimalnego standardu efektywności energetycznej.
2. Dach budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja OZE a także inne elementy 

budynku, przy których realizowane będzie Przedsięwzięcie niskoemisyjne, nie mogą być pokryte 
elementami zawierającymi azbest. W powyższym przypadku, Grantobiorcy mogą brać udział 
w Projekcie pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że do 30 czerwca 2022 r. 
wymienią go na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub oświadczą, że wykonanie 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego zrealizowane będzie bez naruszania tych elementów lub poza 
budynkiem mieszkalnym. Oświadczenie dotyczące elementów budowlanych zawierających azbest 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział 4.
Kryteria i termin wyboru Grantobiorców

§11
1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności 

i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których 
mowa w § 12 Regulaminu.

2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Urząd Miasta Katowice za pośrednictwem Biura 
Zarządzania Energią.

3. Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe. Na komplet 
dokumentów zgłoszeniowych składają się:
1) Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) Oświadczenie o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby 

działalności rolniczej i gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu.

3) Oświadczenie dotyczące elementów budowlanych zawierających azbest. Wzór stanowi 
załącznik nr 3 do Regulaminu

4) Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi 
wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa) Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 8 do Regulaminu.

4. Ogłoszenia dotyczące Projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej http://www.katowice.eu, Biuletynie Informacji Publicznej , na profilach 
społecznościowych Miasta Katowice oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Katowicach mieszczącego 
się pod adresem: ul. Rynek 1

5. Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie określonym Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Katowice i będzie trwał nie krócej niż 30 dni. Dokumenty zgłoszeniowe należy 
złożyć w poniższy sposób:
1) Dla dokumentów składanych osobiście: Miejskie Centrum Energii ul. Młyńska 2, 40-098 

Katowice. Za datę wpływu dokumentacji uznaje się datę złożenia wniosku potwierdzoną 
pieczątką wpływu.

2) Dla dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego3: na adres biura 
podawczego Urzędu Miasta w Katowicach przy Rynek 1,40-003 Katowice. Dokumenty należy 
przesłać w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Miasta Katowice 
Biuro Zarządzania Energią 

Rynek 1
40-003 Katowice

3 Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Katowice 
Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 
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z dopiskiem:
Wniosek w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę 

systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy składać wyłącznie (oryginalnie 

podpisanej) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu4
7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub poza terminem 

określonym w Regulaminie, nie będą rozpatrywane.
8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców lub unieważnić 

nabory przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK i rozpocząć nabór po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie, jeśli będzie to wynikało z wytycznych lub zaleceń IOK.

§12
1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej 

z uwzględnianiem wyników weryfikacji technicznej budynku mieszkalnego.
2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Kryterium Definicja
Sposób

weryfikacji
1 Termin złożenia dokumentów 

zgłoszeniowych
Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie 
określonym w Regulaminie.
Brak możliwości poprawy/uzupełnienia

0/1

2 Kwalifikowalność
Grantobiorcy

Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez 
Mieszkańca spełniającego definicję 
Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu. 
Możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia

0/1

3 Kwalifikowalność 
Przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego oraz 
budynku mieszkalnego

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą nakładów 
określonych w Regulaminie wraz ze wszystkimi 
ograniczeniami i limitami określonymi w 
Regulaminie.
Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju 
budynków mieszkalnych określonych w 
Regulaminie.
Możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia

0/1

4 Kompletność dokumentów 
zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty 
zgłoszeniowe, zgodnie z listą dokumentów 
określoną w § 11 ust. 3. Przy ocenie uwzględnia 
się zasadę przedstawioną w § 12 ust. 4. 
Możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia

0/1

5 Forma wniesienia 
dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty 
podpisane przez upoważnioną osobę/osoby w 
miejscu wskazanym w Regulaminie. 
Możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia

0/1

3. Weryfikacja kryteriów formalnych nastąpi dwukrotnie. Raz po złożeniu dokumentów 
zgłoszeniowych oraz po raz drugi po dokonaniu wizji i weryfikacji technicznej obiektu.

4 Dla dokumentów składanych osobiście
Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 

opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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4. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. 1 
do 4 Regulaminu nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego przez Podmiot/Osobę 
upoważniony przez Miasto Katowice.

5. Weryfikacja będzie polegała w szczególności na sprawdzeniu rodzaju stosowanego źródła ciepła, 
możliwości montażu instalacji w danej lokalizacji, weryfikacji spełnienia minimalnego standardu 
efektywności energetycznej oraz obecności elementów zawierających azbest.

6. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie przez Grantobiorcę co 
najmniej jednego z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem dokumentów 
zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Grantobiorców przysługuje jednokrotna 
możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej dokumentacji zgłoszeniowej w kryteriach od 2 do 5 
w terminie 2 drii roboczych od daty poinformowania Grantobiorcy, licząc od następnego dnia od 
daty poinformowania Grantobiorcy o konieczności uzupełnienia (mailowo i telefonicznie).

7. Wybór uczestników do Projektu i umieszczenie ich na liście rankingowej podstawowej określona 
zostanie na podstawie kolejności wpływu dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z terminami 
określonymi w §11 ust. 5.

8. W przypadku kiedy w terminie składania wniosków określonym w Regulaminie liczba złożonych 
wniosków o grant przekroczy założony poziom 250 szt. lub suma kosztów kwalifikowanych netto 
wynikających ze złożonych dokumentów zgłoszeniowych będzie przekraczać dostępną dla 
Grantodawcy alokację w konkursie, kolejne wnioski będą rejestrowane ale nie weryfikowane.

9. Wynikiem przeprowadzonej oceny formalnej i weryfikacji technicznej będzie powstanie listy 
podstawowej dla 200 oraz rezerwowej dla 20 Grantobiorców, jeżeli pozwoli na to dostępna 
alokacja.

10. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych 
Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku 
rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

11. W przypadku zgonu mieszkańca, który zakwalifikował się na listę podstawą, który nastąpi do 
momentu realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, jego prawa i obowiązki przejmuje 
spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się jednoznacznie określić 
(postanowienie sądu lub postanowienie dziedziczenia przekazane Grantodawcy w terminie nie 
dłuższym niż 3 miesiące od zgonu) na miejsce mieszkańca skierowana zostanie osoba z listy 
rezerwowej.

Rozdział 5.
Tryb aplikowania o granty

§13.
1. Procedura składania wniosków o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po podpisaniu 

przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie Projektu z IOK.
§14.
1. Procedura aplikowania o Granty składa się z poniższych etapów:

1) Zakwalifikowanie się Grantobiorcy na listę podstawową.
2) Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę -  wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań 

ofertowych do potencjalnych Wykonawców Przedsięwzięcia niskoemisyjnego 5 (wzór 
formularza zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu). 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

5 Dopuszcza się wysłanie zapytań ofertowych i uzyskania ofert drogą mailową 
Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 
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3) Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych Wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru 
dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym w notatce 
z wyboru Wykonawcy stanowiącym załącznik 5a do Regulaminu).

4) Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 
do Regulaminu).

5) Grantodawca dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem 
formalnym i informuje o tym fakcie Grantobiorcę.

6) Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzenie Grantu (wzór umowy stanowi 
załącznik nr 13 do Regulaminu). Przewidywany termin podpisywania umów -  I kwartał 2022 r.

7) Zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę.
8) Grantobiorca realizuje Przedsięwzięcie niskoemisyjne.
9) Grantobiorca po zakończonym Przedsięwzięciu niskoemisyjnymi oraz dokonaniu płatności na 

rzecz Wykonawcy składa do Urzędu Miasta Katowice wniosek o płatność zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu i zgłasza gotowość realizacji Przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego do odbioru przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Grantodawcę

10) Następuje odbiór prac pod kątem prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
określonych w Regulaminie wskazanego we wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od daty złożenia wniosku o płatność.

11) Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o powierzenie 
grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność oraz w miarę dostępności 
środków przekazywanych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy 
Grantodawcą a IOK.

Rozdział 6.
Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od

Grantobiorcy oraz jej weryfikacja
§15
1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, oraz opłaceniu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, Grantobiorca składa do Urzędu Miasta Katowice wniosek 
o płatność celem rozliczenia Przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz otrzymania grantu zgodnie 
z podpisaną umową o powierzenie grantu.

2. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
3. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć łącznie z wnioskiem o płatność, celem 

rozliczenia umowy o powierzenie grantu:
1) Dowód księgowy -  faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych urzą

dzeń, składających się na kompletne Przedsięwzięcie niskoemisyjne.
2) Dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy).
3) Kosztorys powykonawczy. Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie 

elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie war
tości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego)

4) Wystawiony przez instalatora protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń oraz po
twierdzający efekt rzeczowy.

5) Protokół poświadczający odbiór robót/usług potwierdzony przez Grantobiorcę dla Wykonawcy.
6) Zgłoszenie / potwierdzenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej wykonanej mikroinstalacji OZE.
7) Protokół z demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania 

nowego źródła ciepła.
8) Inne dokumenty nie wymienione powyżej niezbędne Grantodawcy do rozliczenia grantu.

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-8 należy złożyć w kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. W celu weryfikacji należy okazać oryginały powyższych dokumentów

5. Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez 
Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:
1) czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy a usługi 

i prace budowlane zrealizowane,
2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,
3) czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania 

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

6. Przed wypłatą grantu Grantodawca przeprowadzi wizję lokalną w celu potwierdzenia realizacji 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego i zatwierdzenia wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od daty złożenia wniosku o płatność.

7. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.
8. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez 

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

Rozdział 7.
Sposób realizacji zamówień przy realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego

§16.
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 realizując zapisy § 14, ust 1, pkt 2 i 3

Rozdział 8.
Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów

§17.
1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:

1) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania do 
zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami Projektu,

2) Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania 
się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 10 Regulaminu.

3) Podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. Wzór deklaracji wekslowej stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu.

Rozdział 9.
Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami

Projektu
§19.
1. Zabezpieczenie grantów stanowią zapisy umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi 

załącznik nr 11 do Regulaminu dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków 
w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy.

2. Niewywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków 
niezgodnie z celami Projektu), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym 
umowy o powierzenie grantu.

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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3. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne wezwanie 
Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania przez 
Grantobiorcę na wskazany przez Grantodawcę rachunek bankowy.

Rozdział 10.
Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości

§ 20.
1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów.
2. W umowie o powierzenie grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się przez 

Grantobiorcę czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby Projektu przez Grantodawcę 
oraz inne instytucje do tego uprawnione.

3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, 
urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane będzie 
Przedsięwzięcie niskoemisyjne lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca realizowanego 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.

4. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie będą podlegać kontroli w Projekcie.
5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji Projektu:

1) kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon;
2) minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego przed 

wypłatą grantu. W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefoniczne 
lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie monitoringu 
bądź kontroli (w uzasadnionych okolicznościach termin ten przedłuży się). Kontrola odbędzie się 
przed przekazaniem grantu i nie później niż 30 dni od złożenia wniosku o płatność. Efektem 
wizyty będzie pisemny raport podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej: 
informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik oraz dokumentacja 
fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu czy 
zrealizowane Przedsięwzięcia niskoemisyjne spełniają wymogi określone w regulaminie.

3) kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu (kontrola 
dokumentów nastąpi w Urzędzie Miasta Katowice), w tym zweryfikowanie oryginałów co najmniej 
następujących dokumentów: 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). Kontrola ma 
polegać na sprawdzeniu prawidłowości realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz 
prawidłowości przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi nie później niż 
w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę.

4) Kontrole mogą odbywać się poprzez :
a) niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku domniemania wykorzystania grantu

niezgodnie z przeznaczeniem,
b) wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miasta Katowice, takich jak IOK, czy inne

podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji Projektu (w tym 
trwałości Projektu).

7. Grantobiorca, składania corocznie do Urzędu Miasta Katowice, do 30 stycznia każdego roku lub 
w terminie wskazanym przez Grantodawcę, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej 
trwałości projektu, której wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu

8. Z każdej wizyty monitorującej oraz innych czynności kontrolnych powstaną akta kontroli, na które 
składać się będą oryginały lub kopie dokumentów podlegających kontroli.

7. Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności 
kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadziła i jaki 
był jej wynik.

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”

Strona 15 z 18

Id: 2096854C-B221-4F6A-BBE8-C3752A97879D. Podpisany Strona 15



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska Śląskie. Unia Europejska I

Europejski Fundusz I
Rozwoju Regionalnego |

8. 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.

9. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli niewłaściwego wydatkowania grantu lub sytuacji, 
w której Grantobiorca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie kontroli Grantodawca 
może wszcząć procedurę zwrotu udzielonego grantu, w tym skorzystać z zabezpieczenia w formie 
weksla in blanco.

§ 21.

1. Grantodawca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie 
grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.

2. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju Przedsięwzięcia niskoemisyjnego:
1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu C02/rok)
2) Stopień redukcji PM10
3) Liczba zmodernizowanych systemów grzewczych,

3. Grantodawca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji 
Projektu w zakresie Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

4. Każdy potencjalny Grantobiorca zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy 
powierzenie grantu jaki efekt ekologiczny musi osiągnąć na podstawie dokumentów 
zgłoszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa we wcześniejszej części 
Regulaminu.

Rozdział 11.
Warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy de minimis

§ 22.

1. W przypadku jeżeli w budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest Przedsięwzięcie 
niskoemisyjne Grantobiorca, któremu udzielona zostaje dotacja zgodnie z podpisaną umową 
o powierzenie grantu, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą powierzenie grantu stanowi 
pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, 
zgodnie z:
1) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 
z 24.12.2013);

2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 
z 24.12.2013).

2. Warunkiem uzyskania grantu przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie 
zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1808 ze zm.) oraz -  w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się 
wnioskodawca -  informacji określonych w:
1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 
zpóźn. zm.) - w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji 
nr 1407/2013, albo

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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121, poz. 810) -  w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie udzielanej na podstawie 
rozporządzenia Komisji nr 1408/2013.

Rozdział 12.
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie

§ 23.

1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.)” wyłącznie dla potrzeb realizacji 
Projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji 
Projektu zarówno przez Grantodawcę jak również IOK.

Rozdział 13.
Promocja Projektu

§ 24.

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
http://www.rpo.slaskie.pl. do czasu zakończenia trwałości projektu

Rozdział 14.
Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszego regulaminu naboru i realizacji Projektu 
grantowego w przypadku dokonania zmian przez IOK.
2. W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu, Grantodawca udziela 
indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy:

1) W okresie naboru wniosków:
a) Osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Energii, ul. Młyńska 2, 40-098 Katowice, 

w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice. Celem umówienia osobistego spotkania 
należy skontaktować się pod numerem telefonu 505-294-836. Z uwagi na sytuację 
związaną z COVID 19 w spotkaniu może uczestniczyć 1 osoba.

b) Telefonicznie lub mailowo w godzinach od pracy Urzędu Miasta Katowice
- nrtel. 505-294-836 lub 504-469-859
- mail: czasnaqrant@bsce.pl

2) W okresie realizacji Projektu (po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu):
-  nrtel, 32 2593285
-  mail: mce@katowice.eu

Rozdział 15.
Załączniki do regulaminu

§ 26.1 Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 -  Wzór Deklaracji udziału w Projekcie.

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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2) Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji 
OZE na potrzeby działalności rolniczej i gospodarczej.

3) Załącznik nr 3 -  Wzór oświadczenia dotyczące elementów budowlanych zawierających azbest.
4) Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o udzielenie Grantu.
5) Załącznik nr 5 -  Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych Wykonawców 

przez Grantobiorcę.
6) Załącznik nr 5 a -  Notatka z wyboru Wykonawcy.
7) Załącznik nr 6 -  Wzór wniosku o płatność.
8) Załącznik nr 7 - Wykaz i wysokość limitów kosztów kwalifikowanych.
9) Załącznik nr 8 -  Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania budynkiem mieszkalnym.
10) Załącznik rir 9 -  Wzór protokołu demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła 

ciepła.
11) Załącznik nr 10 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis.
12) Załącznik nr 11 -  Wzór deklaracji - Weksel
13) Załącznik rir 12 -  Ankieta kontrolna trwałości projektu
14) Załącznik nr 13 -  Wzór umowy o powierzenie grantu.

Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany/a1

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

zamieszkały/a w ....................................................................... .

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.............................................................................

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

PESEL / NIP..........................................  nr telefonu .........................................................................,

adres e-mail.................................................................................................................................... .

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

deklaruję niniejszym wolę realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego w zakresie niżej 

wyszczególnionym*:

WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

Lp. Wyszczególnienie j.m.
Zaznaczyć wybór 
poprzez wpisanie 

planowanej wielkości

1. Demontaż pieca / kotła węglowego szt.

2. Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub 
dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] wraz z montażem i pracami w 
obrębie źródła

kW

3. Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjny 
do 25 [kW] wraz z montażem i pracami w obrębie źródła kW

4. Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe i na 
pelet) szt.

5. Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 szt. / lokal mieszkalny) 
-  podać moc całkowitą

szt./ kW

6. Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) 
-  podać moc całkowitą

szt./ kW

7. Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją 
elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami w obrębie źródła szt. / kW

8. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrzna na potrzeby zasilania 
źródła ciepła szt.

9. Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 
szt. / lokal mieszkalny) szt.

10. Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
'niepotrzebne skreślić
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WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO
11. Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne oporowe lub 

wodne) -  nie więcej niż 100 [m2] (wyłącznie dla źródeł ciepła: 
pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) -  podać moc w przypadku 
ogrzewania oporowego elektrycznego

m2 / kW

12. Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz z 
montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet) kpi.

13. Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem -

1. Max 25 % szczytowej mocy źródła ciepła w przypadku 
źródła ciepła do centralnego ogrzewania zasilanego 
energią elektryczną.

2. Max 2 [KW] w przypadku ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej energią elektryczną

Uwaga:

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 6,5 [kW]

kW

14. Zakup pompy ciepła powietrze-woda / woda -  woda wraz 
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania 
lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz 
z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła.

kW

15. Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego (na podstawie 
faktury związanej z przyłączeniem) szt.

16. Wykonanie / przebudowa przyłącza elektroenergetycznego (na 
podstawie faktury związanej z przyłączeniem) szt.

17. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (na podstawie faktury 
związanej z przyłączeniem) szt.

18. Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz 
z montażem do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła szt.

19. Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) szt.

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

Budynku mieszkalnego należy wykreślić.

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ............................, do którego
posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki).......................................................................
o numerze księgi wieczystej .............................

Jestem 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 oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości 
powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem 
w budynkach jednorodzinnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.6. Czyste powietrze, 
Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  konkurs.

2. W budynku mieszkalnym zameldowanych jest i/lub mieszka.............................osób.
3. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje

wykorzystujące OZE (jakie?)2....................................................................................................
4. Pokryję wszystkie nakłady w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego z środków własnych do 

czasu ich częściowej refundacji.

2 Niepotrzebne skreślić
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5. Wybiorę Wykonawcę robót/dostawce urządzeń po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku 
i wyboru najkorzystniejszej oferty ofertowej.

6. Po podpisaniu przez Miasto Katowice umowy o dofinansowanie realizacji planowanego projektu 
podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości 
do 100% kosztów netto zgodnie z wykazem i wysokością kosztów kwalifikowanych.

7. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku.
8. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miasta Katowice wniosek 

o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie, o którym mowa 
w pkt.1.

9. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam zaległych 
zobowiązań finansowych wobec Miasta Katowice z tytułu należności podatkowych oraz opłat 
lokalnych wnoszonych na rzecz Miasto Katowice..

10. Oświadczam, że żaden element Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w zakresie, w jakim jest 
zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Deklaracji przystąpienia, nie był, nie jest i nie 
będzie przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego projektu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, innych instrumentów Unii Europejskiej, 
w tym finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub z innych 
źródeł unijnych, ani z bezzwrotnych instrumentów międzynarodowych lub dotacji z krajowych 
środków publicznych. W przypadku wcześniejszej wymiany źródła ciepła ze środków budżetu 
miasta Katowice, likwidacja wykonanego systemu grzewczego objętego wsparciem, możliwa jest 
po upływie trwałości projektu zawartego w umowie odrębnej.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Katowice (ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4,6, Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste 
powietrze -  konkurs) tylko w przypadku podpisania przez Miasto Katowice umowy o dofinansowanie 
na jego realizację z Instytucją Organizującą Konkurs.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przeze mnie wszystkich warunków realizacji 
Projektu lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie realizowany. 
Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO))

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki:

Lp. Rodzaj dokumentu Proszę wstawić znak „x” przy 
dołączonym dokumencie

1. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE 
na potrzeby działalności rolniczej lub gospodarczej

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

3 Oświadczenie dotyczące elementów budowlanych zawierających azbest.

Katowice,.......................  ..........................................
(miejscowość, data,) (czytelny podpis / y)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Katowice, dnia

Oświadczenie

o wykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności rolniczej
i gospodarczej

Ja, niżej podpisany/a1

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

zamieszkały/a w ...............................................................................

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.............................................................................

wydanym przez....................................................................................................................................... , PESEL

/ NIP..................................................... nr telefonu.......................................................................... , adres e-mail

W związku ze złożeniem Deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez 

wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” przygotowywanego przez 

Miasto Katowice planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna, 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  konkurs, 

niniejszym oświadczam, że energia wyprodukowana przez instalację OZE będzie / nie będzie* 

wykorzystywana w okresie trwałości projektu na potrzeby działalności rolniczej lub gospodarczej w budynku 

zlokalizowany pod adresem:

(nr działki: .............................; miejscowość/osiedle/dzielnica: ...................................................................... ),

którego jestem właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomością*/ w którym prowadzę działalność gospodarczą*.

Podpis/-y

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
'niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu

Katowice, dnia

Oświadczenie

dotyczące elementów budowlanych zawierających azbestowych 

Ja, niżej podpisany/a1

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

zamieszkały/a w ..............................................................................

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.............................................................................

wydanym przez....................................................................................................................................... , PESEL

/ NIP..................................................... nr telefonu.......................................................................... , adres e-mail

W związku ze złożeniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach 

poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” 

przygotowywanego przez Miasto Katowice planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.6. Czyste powietrze Poddziałanie: 4.6.1. Czyste 

powietrze -  konkurs, niniejszym oświadczam, że pokrycie dachowe budynku zlokalizowanego pod adresem:

(nr działki: .............................; miejscowość/osiedle/dzielnica: ...................................................................... ),

którego jestem właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomością

1. Posiada elementy zawierające azbest, które kolidują z Przedsięwzięciem niskoemisyjnym i zostaną 

wymienione w terminie nie późnej niż do dnia 30.06.2022 r. Jednocześnie oświadczam, że elementy 

posiadające azbest zostaną wymienione na mój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumentację fotograficzną nowego pokrycia dachowego dostarczę do Urzędu Miejskiego 

w Katowicach w terminie do dnia 15.07.2022 r *.

2. Posiada elementy zawierające azbest a Przedsięwzięcie niskoemisyjne nie narusza tych elementów*

3. Posiada elementy zawierające azbest a Przedsięwzięcie niskoemisyjne wykonane zostanie poza 

budynkiem mieszkalnym*

4. Nie posiada wyrobów zawierających azbest kolidujących z planowanym Przedsięwzięciem 

niskoemisyjnym*.

Podpis/-y

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
'niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 1 do Umowy

Data wpływu 

Nr referencyjny

Wniosek o udzielenie grantu
w ramach realizacji projektu grantowego pn. „ P o p r a w a  jak o ś c i p o w ie t r z a  w  Ka t o w ic a c h  p o p r ze z

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

NIP1 2

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

W YKAZ 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 szt.

2

Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub 
dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] wraz z montażem i pracami 
w obrębie źródła

szt.

3

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub 
dwufunkcyjny do 25 [kW] wraz z montażem i pracami w obrębie 
źródła

szt.

4
Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe 
i na pellet) szt.

5

Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 szt. / lokal 
mieszkalny) -  podać moc całkowitą

szt.

6

Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 szt. / lokal 
mieszkalny) -  podać moc całkowitą

szt.

7
Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją 
elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami w obrębie źródła szt.

8
Wykonanie instalacji gazowej wewnętrzna na potrzeby zasilania 
źródła ciepła szt.

9
Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 
8 szt. / lokal mieszkalny) s * .

10
Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania kpi.

11

Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne oporowe lub 
wodne) -  nie więcej niż 100 [m2] (wyłącznie dla źródeł ciepła: 
pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) -  podać moc w przypadku 
ogrzewania oporowego elektrycznego

m2

12
Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz 
z montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet) kpi.

13

Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem -  

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 6,5 [kW( kW

14

Zakup pompy ciepła powietrze-woda / woda -  woda wraz 
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dia centralnego 
ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej wraz z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami w 
obrębie źródła.

szt.

15
Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego szt.

16
Wykonanie / przebudowa przyłącza elektroenergetycznego szt.
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WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

17
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego szt.

18
Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz 
z montażem do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła szt.

19
Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) szt.

5. Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji Inwestycji

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

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

6. Wartość całkowita inwestycji 

Netto:
PLN

(słownie:

VAT:

(słownie:

PLN

)

)

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.
9.2. Notatka z wyboru Wykonawcy.
9.3. 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
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okresie pomocy de minimis oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym 
okresie -  jeżeli dotyczy

9.4, Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini 
mis -  jeżeli dotyczy

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 prowadzona działalność gospodarcza
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 Gminę 
pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

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

Katowice,.............................
(miejscowość, data,) (podpis/y)

3 Niepotrzebne skreślić
4 Niepotrzebne skreślić

Strona 4 z 4

Id: 2096854C-B221-4F6A-BBE8-C3752A97879D. Podpisany Strona 27



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska Śląskie. Unia Europejska I

Europejski Fundusz I
Rozwoju Regionalnego |

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data

Dane identyfikacyjne Grantobiorcy
(imię i nazwisko /nazwa podmiotu, adres, telefon kontaktowy)

Nazwa i adres Oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Powyższe Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest częścią projektu pn. „Poprawa jakości powietrza 
w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach 
jednorodzinnych” realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
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I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż niskoemisyjnych systemów grzewczych (tj. 
urządzeń i systemów grzewczych, w tym miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) zasilanych 
paliwem gazowym, energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii, paliwem stałym (kotły 
z automatycznym podajnikiem na pellet spełniających wymogi Ekoprojektu) spełniających 
standardy niskoemisyjne1 w budynkach, w których następuje wymiana lub likwidacja źródeł 
ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych (zakres zgodny z Deklaracją udziału 
w projekcie)

Lp J. m Zakres rzeczowy *

1 szt. Demontaż pieca / kotła węglowego

2 kW
Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pellet jedno lub dwufunkcyjny o mocy do 25 
[kW] wraz z montażem i pracami w obrębie źródła

3 kW
Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjny do 25 [kW] wraz 
z montażem i pracami w obrębie źródła

4 szt. Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe i na pellet)

5 szt./ kW
Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i montażem (nie 
więcej niż 6 szt. / lokal mieszkalny) -  podać moc całkowitą

6 szt./ kW
Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i montażem (nie 
więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) -  podać moc całkowitą

7 szt. / kW
Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją elektryczna wewnętrzną, 
montażem i pracami w obrębie źródła

8 szt. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrzna na potrzeby zasilania źródła ciepła

9 szt. Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny)

10 kpi. Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

11 m2 /k W
Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne oporowe lub wodne) -  nie więcej niż 100 
[m2] (wyłącznie dla źródeł ciepła: pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) -  podać moc 
w przypadku ogrzewania oporowego elektrycznego

12 kpi.
Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz z montażem (dla kotłów 
gazowych i kotłów na pelet)

13 kW
Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem 
Uwaga:
Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 6,5 [kW]

14 kW
Zakup pompy ciepła powietrze-woda / woda -  woda wraz z wykonaniem dolnego źródła 
ciepła dia centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz 
z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła.

15 szt. Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego

16 szt. Wykonanie / przebudowa przyłącza elektroenergetycznego

17 szt. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego

18 szt.
Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz z montażem do 20 [kW] i pracami w 
obrębie źródła

19 szt. Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne)

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

Budynku mieszkalnego należy wykreślić.

1 standardy niskoemisyjne -  zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), art. 2 pkt lc .
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II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferent posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania 

zamówienia.
3. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.
4. Oferent jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia.
5. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Grantobiorcą.

III. Kryteria oceny ofert:
1. Opis kryteriów wyboru oferty:

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium
1 100% cena n a i m ż s z a  c & n a  o f e r o w m i a  ( b r u t t o )

c e n a  =  — ------------------ — --------—2----- — 2 * 10 0%
c e n a  o c e n i a n e j  o f e r t y  ( b r u t t o )

IV. Termin składania ofert:

1. Termin składania ofert wynosi do 15 dni od otrzymania zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów.

V. Akceptowalne formy składania ofert:
1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres2:

2. Wersja papierowa wysłana na adres:

VI. Sposób sporządzenia oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (dopuszcza się dodanie 
do oferty załączników w formie typowych cenników stosowanych przez oferenta uszczegółowiający 
minimalny zakresu oferty). W minimalnym zakresie oferta musi zawierać:

1) miejscowość i datę sporządzenia oferty
2) nazwę i dane teleadresowe oferenta,
3) nazwę Grantobiorcy,
4) wyszczególnienie przedmiotu oferty wraz z podaniem podstawowych charakterystycznych 

danych technicznych materiałów / urządzenia,
5) dla poszczególnych pozycji oferty należy podać wyszczególnienie z podaniem wartości 

materiałów i urządzeń, kosztów robocizny, jednostką miary, stawką jednostkową / ceną 
jednostkową, stawką podatku VAT i wartością brutto,

6) dla budowy wewnetrzej instalacji gazu, ogrzewania podłogowego oraz instalacji centralnego 
ogrzewania -

7) termin związania z ofertą,
8) termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy,
9) oświadczenia Oferenta,
10) podpis Oferenta.

2 Wysyłając ofertę należy zaznaczyć opcję żądania potwierdzenia odbioru maila
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VII. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 
z Grantobiorcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej;
5) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VIII. Termin realizacji zamówienia:

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. Oferent złożył więcej niż jedną ofertę.

X. Załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Grantobiorca zawiadomi telefonicznie wszystkich 

potencjalnych Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych chyba, że wynika to ze specyfiki przedsięwzięcia 

(np. wykonanie przyłącza)
3. Grantobiorca zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Czytelny podpis Grantobiorcy

Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego3 w dniu

Czytelny podpis Oferenta

3 W przypadku wystania zapytania drogą elektroniczną należy zaznaczyć opcję „żądania potwierdzenia odbioru maila" wydrukować maila 
wysyłanego do Oferenta oraz maila z potwierdzeniem odbioru zapytania
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Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego

(pieczątka Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ..................................na dostawę urządzeń/usług
w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów 
grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych "składam ofertę o następującej treści:

Ja / My, niżej podpisany / i ....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:..............................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

REGON:

(adres siedziby wykonawcy)

I I I NIP:

Tel.................................................... , Fax.

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

Lp J. m Zakres rzeczowy * Koszt materiałów 
/ urządzeń [netto]

Koszt robocizny 
[netto] Razem [netto] VAT Razem [brutto]

1
szt.

Demontaż pieca / 
kotła węglowego

2

kW

Zakup kotła z 
podajnikiem 
automatycznym na 
pelet jedno lub 
dwufunkcyjny o mocy 
do 25 [kW] wraz z 
montażem i pracami 
w obrębie źródła

3

kW

Zakup kotła gazowego 
kondensacyjnego 
jedno lub
dwufunkcyjny do 25 
[kW] wraz z montażem 
i pracami w obrębie 
źródła

4

szt.

Zakup wkładu 
kominowego wraz 
z montażem (kotły 
gazowe i na pelet)

5

szt./
kW

Zakup pieca 
akumulacyjnego wraz 
z instalacją 
elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem (nie więcej 
niż 6 szt. / lokal 
mieszkalny)

6

szt.

Zakup promiennika 
podczerwieni wraz 
z instalacją 
elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem (nie więcej 
niż 8 szt. / lokal 
mieszkalny)

7
szt.

Zakup kotła 
elektrycznego /
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LP J. m Zakres rzeczowy * Koszt materiałów 
/ urządzeń [netto]

Koszt robocizny 
[netto] Razem [netto] VAT Razem [brutto]

elektrodowego wraz 
z instalacją 
elektryczna 
wewnętrzną, 
montażem i pracami 
w obrębie źródła

8

szt.

Wykonanie instalacji 
gazowej wewnętrzna 
na potrzeby zasilania 
źródła ciepła

9

szt.

Zakup i montaż 
grzejnika z kompletem 
zaworów (nie więcej 
niż 8 szt. / lokal 
mieszkalny)

10

kpi.

Wykonanie / 
modernizacja instalacji 
centralnego 
ogrzewania

11

m2

Wykonanie 
ogrzewania 
podłogowego 
(elektryczne oporowe 
lub wodne) -  nie 
więcej niż 100 [m2] 
(wyłącznie dla źródeł 
ciepła: pompa ciepła, 
ogrzewanie gazowe)

12

kpi.

Zakup instalacji 
kolektorów 
słonecznych z 
zasobnikiem wraz z 
montażem (dla kotłów 
gazowych i kotłów na 
pelet)

13
kW

Zakup instalacji 
fotowoltaicznej wraz 
z montażem

14

kW

Zakup pompy ciepła 
powietrze-woda / 
woda -  woda wraz z 
wykonaniem dolnego 
źródła ciepła dla 
centralnego 
ogrzewania lub 
centralnego 
ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej wraz 
z montażem o mocy 
do 20 [kW] i pracami 
w obrębie źródła.

15
szt.

Wykonanie / 
przebudowa przyłącza 
gazowego

16
szt.

Wykonanie / 
przebudowa przyłącza 
elektroenergetycznego

17
szt.

Wykonanie przyłącza 
ciepłowniczego

18

szt.

Zakup wymiennika 
ciepła lub węzeł 
podmieszania wraz 
z montażem do 20 
[kW] i pracami 
w obrębie źródła

19

szt.

Wykonanie projektu 
instalacji gazowej 
(instalacje 
wewnętrzne)

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały przykładowy katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Każdą 

z pozycji należy uszczegółowić zgodnie z zakresem zapytania ofertowego. Pozycje, które nie dotyczą Budynku 

mieszkalnego nie należy wykazywać.
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Grantobiorca

Wartość ofertowa brutto
( w  t y m  p o d a t e k  V A T )

............................... zł

słownie:

w tym podatek VAT......% :................................... zł
słownie:......................................................................

Okres gwarancji .............. lat (nie krótszy niż 1 rok)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin związania ofertą

Załączniki:' 1.................................................
2.................................................

Oświadczenia:

Oświadczam/y, że:
1) Wykonam/y zlecenie w wyznaczonym terminie.
2) Zapoznałem/liśmy się ze szczegółami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3) W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania Przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego.
4) Posiadam/y odpowiednie doświadczenie pozwalające zrealizować przedmiotowe zamówienie 

w sposób należyty.
5) Dane zawarte w formularzu ofertowym oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
6) Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z pkt. VII 

zapytania ofertowego.

/Miejscowość, data i podpis Oferenta lub 
osoby upoważnionej/

Uwaga: Do oferty należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do 
reprezentowania Oferenta.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Umowy

imię i nazwisko / nazwa podmiotu

NOTATKA Z WYBORU WYKONAWCY

l. Przedmiot zamówienia:

II. Kryteria oceny ofert: 100% cena

III. Wartość zamówienia na podstawie: oferty Wykonawców

Lp Oferent 
(nazwa, adres)

Nrtel. i nazwisko osoby 
udzielającej inf. cenowej/ 
adres strony internet./ inne

Oferowana cena Uwagi

1

2

3

IV. Wybra n o Wyko na wcę:

V. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Miejscowość, data 

Katowice;.......................

Podpis Grantobiorcy

Załączniki: Oferty Oferentów

1. . . .

2 . . . .

3. ...
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 4 do Umowy

WNIOSEK 0  PŁATNOŚĆ
w ramach projektu pn. „„Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

DANE GRANTOBIORCY

Data zawarcia umowy Numer
umowy

Imię i Nazwisko
PESEL/NIP
Numer rachunku 
bankowego

LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA
Ulica
Numer domu Numer lokalu
Miasto Kod pocztowy
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE
Moc zainstalowanego 
ogrzewania Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

Miejska sieć 
ciepłownicza

Ogrzewanie
gazowe

Ogrzewanie
elektryczne

Odnawialne 
źródła energii

Ogrzewanie węglowe Inne (podać 
jakie)

Inne (podać 
jakie)

Inne (podać 
jakie)

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Wartość 
podatku VAT 
' [złl

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów netto inwestycji:

Lp.

Pozycja (opis 
zgodnie z 
fakturą za 

wykonanie))

Koszty
jednostkowe Maksymalny limit 

ustalony przez 
Beneficjenta 

projektu
grantowego (jeśli 

dotyczy)j.m.

Koszty 
Materiałów 
/ urządzeń

Koszt robocizny Razem

1 Demontaż pieca / kotła 
węglowego szt.

2

Zakup kotła z 
podajnikiem 
automatycznym na 
pellet jedno lub 
dwufunkcyjny o mocy 
do 25 [kW] wraz z 
montażem i pracami 
w obrębie źródła

szt.

3

Zakup kotła gazowego 
kondensacyjnego 
jedno lub
dwufunkcyjny do 25 
[kW] wraz z montażem 
i pracami w obrębie 
źródła

szt.

4

Zakup wkładu 
kominowego wraz 
z montażem (kotły 
gazowe i na pellet)

szt.

5
Zakup pieca 
akumulacyjnego wraz szt.
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z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem (nie więcej 
niż 6 szt. / lokal 
mieszkalny) -  podać 
moc całkowitą

6

Zakup promiennika 
podczerwieni wraz 
z instalacją elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem (nie więcej 
niż 8 szt. / lokai 
mieszkalny)

szt.

7

Zakup kotła 
elektrycznego / 
elektrodowego wraz z 
instalacją elektryczna 
wewnętrzną, 
montażem i pracami w 
obrębie źródła

szt.

8

Wykonanie instalacji 
gazowej wewnętrzna 
na potrzeby zasilania 
źródła ciepła

szt.

.

Zakup i montaż 
grzejnika z kompletem 
zaworów (nie więcej 
niż 8 szt. / lokai 
mieszkalny)

szt.

10

Wykonanie / 
modernizacja instalacji 
centralnego 
ogrzewania

kpi.

11

Wykonanie 
ogrzewania 
podłogowego 
(elektryczne oporowe 
lub wodne) -  nie 
więcej niż 100 fm2l

m2

12

Zakup instalacji 
kolektorów 
słonecznych z 
zasobnikiem wraz z 
montażem (dla kotłów 
gazowych i kotłów na 
oelet)

kpi.

13
Zakup instalacji 
fotowoltaicznej wraz z 
montażem

kW

14

Zakup pompy ciepła 
powietrze-woda / 
woda -  woda wraz z 
wykonaniem dolnego 
źródła ciepła dla 
centralnego 
ogrzewania iub 
centralnego 
ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej wraz z 
montażem o mocy do 
20 [kW] i pracami w 
obrębie źródła.

szt.

15
Wykonanie / 
przebudowa przyłącza 
gazowego

szt.

16
Przebudowa przyłącza 
elektroenergetycznego szt.

17
Wykonanie przyłącza 
ciepłowniczego szt.

18

Zakup wymiennika 
ciepła lub węzeł 
podmieszania wraz z 
montażem do 20 [kW] i 
pracami w obrębie 
źródła

szt.
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19

Wykonanie projektu 
instalacji gazowej 
(instalacje 
wewnętrzne)

szt.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Data rozpoczęcia realizacji inwestycji [d/m/r]
Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r]

WYKAZ DOKUMENTÓW3 WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA

Audyt energetyczny 
przed realizacyjny Numer dokumentu

Data wystawienia 
[d/m/r] Zatwierdzony przez

1
2

Protokół likwidacji 
starego

pieca/kotła/paleniska Numer dokumentu Data wystawienia 
[d/m/r] Zatwierdzony przez

1
2

Protokół odbioru 
zatwierdzony przez 

Grantodawcę Numer dokumentu
Data wystawienia 

[d/m/r] Zatwierdzony przez

1
2

Faktura VAT/rachunek 
wraz z potwierdzeniem 

płatności Numer dokumentu Data wystawinia 
[d/m/r] Zatwierdzony przez

1
2

Zaświadczenie (np. 
obowiązkowa opinia 

kominiarska w przypadku 
ogrzewania gazowego)

Numer dokumentu Data wystawienia 
[d/m/r] Zatwierdzony przez

1
2

Inne dokumenty

1 Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami

2 Notatka z wyboru Wykonawcy/Wykonawców

3 Umowa na podłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z aneksami (jeśli dotyczy)

4 Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli dotyczy)

5 Inne (wymienić):

Niniejszym oświadczam, że:
a) wydatki rozliczane niniejszym wnioskiem o płatność poniesione zostały w sposób oszczędny, tzn.
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niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów,

b) oświadczam, że żaden element Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w zakresie, w jakim jest 
zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Deklaracji przystąpienia, nie był, nie jest i nie będzie 
przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego projektu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, innych instrumentów Unii Europejskiej, w tym 
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub z innych źródeł unijnych, 
ani z bezzwrotnych instrumentów międzynarodowych lub dotacji z krajowych środków publicznych. W 
przypadku wcześniejszej wymiany źródła ciepła ze środków budżetu miasta Katowice, likwidacja 
wykonanego systemu grzewczego objętego wsparciem, możliwa jest po upływie trwałości projektu 
zawartego w umowie odrębnej, ,

c) posiadam prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością, w której zlokalizowane jest zadanie 
zgodnie oświadczeniem załączonym do wniosku o udzielenie grantu

d) zobowiązuję się do użytkowania Przedsięwzięcia niskoemisyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem,
e) zobowiązuję się do nie dokonywania nieuprawnionych modyfikacji Przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego;
f) nabyte w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego urządzenia spełniają minimalny poziom 

efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń nowego źródła ciepła, które zostały 
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125AA/E z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. Nowe źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie.

g) przy realizacji zadania dopełniono wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa (m.in. zgodność z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami 
obowiązującymi w tym zakresie)

h) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data wypełnienia formularza [dd/mm/rrrr] Podpis Grantobiorcy

Data weryfikacji formularza 
[dd/mm/rrrr]

Podpis osoby weryfikującej formularz
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji:

Lp. Wyszczególnienie j.m.
Maksymalny limit 

ustalony przez 
Grantodawcę [netto]

1. Demontaż pieca / kotła węglowego zł / szt. 500,00 zł
2. Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno 

lub dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] wraz z montażem 
i pracami w obrębie źródła

zł / szt. 14 000,00 zł

3. Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub 
dwufunkcyjny do 25 [kW] wraz z montażem i pracami 
w obrębie źródła

zł / szt. 12 000,00 zł

4. Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły 
gazowe i na pellet)

zł / szt. 2 500,00 zł

5. Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją 
elektryczną wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 szt. 
/ lokal mieszkalny) -  podać moc całkowitą

zł / szt. 3 500,00 zł

6. Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją 
elektryczną wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 szt. 
/ lokal mieszkalny) -  podać moc całkowitą

zł / szt. 1 500,00 zł

7. Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z 
instalacją elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami 
w obrębie źródła

zł / szt. 8 000,00 zł

8. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby 
zasilania źródła ciepła (na podstawie uproszczonego 
kosztorysu inwestorskiego budowlanego i / lub 
instalacyjnego)

zł / szt. 1 500,00 zł

9. Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie 
więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny)

zł / szt. 1 000,00 zł

10. Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania (na podstawie uproszczonego kosztorysu 
inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego)

zł / kpi. 10 000,00

11. Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne 
oporowe lub wodne) -  nie więcej niż 100 [m2] (wyłącznie 
dla źródeł ciepła: pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) -  
podać moc w przypadku ogrzewania oporowego 
elektrycznego (na podstawie uproszczonego kosztorysu 
inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego)

zł / m2 150,00 zł

12. Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem 
wraz z montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet)

zł / kpi. 10 000,00 zł

13. Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem -
1. Max 25 % szczytowej mocy źródła ciepła w 

przypadku źródła ciepła do centralnego 
ogrzewania zasilanego energią elektryczną.

2. Max 2 [KW] w przypadku ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej energią elektryczną

Uwaga:
Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż
6,5 [kW| ' '

z ł / kW 3 000,00 zł

14. Zakup pompy ciepła powietrze-woda / woda -  woda wraz 
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego 
ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej wraz z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami

zł / szt. 35 000,00 zł
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KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji:

Lp. Wyszczególnienie j.m.
Maksymalny limit 

ustalony przez 
Grantodawcę [netto]

w obrębie źródła.

15. Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego (na 
podstawie faktury związanej z przyłączeniem)

zł / szt. 8 000,00 zł

16. Wykonanie / przebudowa przyłącza 
elektroenergetycznego (na podstawie faktury związanej 
z przyłączeniem)

zł / szt. 8 000,00 zł

17. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (na podstawie 
faktury związanej z przyłączeniem)

zł / szt. 16 000,00 zł

18. Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz 
z montażem do 20 fkWj i pracami w obrębie źródła

zł / szt. 8 000,00 zł

19. Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje 
wewnętrzne)

zł / szt. 1 500,00 zł
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Ja, niżej podpisany/a................................................................................................zamieszkały/a

w ..............................................  przy ul.................................................................................

oświadczam, że dysponuję nieruchomością na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę 

systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

Adres realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Dysponuję nieruchomością na podstawie1:

1) własności,

2) współw łasności............................................................................................................................ ,

(wskazanie współwłaściciela/i)

3) użytkowania w ieczys tego ........................................................................................................ ,

4) inne1 2 ..................................................................................................................................................

Nr elektronicznej księgi wieczystej działki objętej wnioskiem3:

Ja, niżej podpisany/a jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń.

Katowice,...........................  ................................
( m i e j s c o w o ś ć ,  d a t a , )  ( p o d p i s / y )

1 Zaznacz właściwe
2 W przypadku najmu, dzierżawy zgodę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego na piśmie musi złożyć 
właściciel/współwłaściciele nieruchomości wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania
3 W przypadku braku nr elektronicznej księgi wieczystej do Oświadczenia dołączyć: wypis z rejestru gruntów lub budynków lub 
odpis KW. W przypadku braku założonej KW dołączyć inny dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.
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Załącznik nr 9 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 5 do Umowy

P ro to kó ł z dem ontażu lub  trw a łeg o  od łączen ia  n ieeko log icznego  źród ła  c iep ła

1.In fo rm ac je  dot. osta tecznego  odb io rcy :

nazwisko i imię właściciela:

adres:.........................................................................

2.In fo rm ac je  do tyczące  f irm y  in s ta lacy jne j: 

nazwa firmy :

adres, telefon:

3.In fo rm ac je  do tyczące  w yko nanych  czynno śc i:

Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne:

1. Demontaż* / trwałe odłączenie* od przewodu kominowego starego pieca* / kotła* 
węglowego,

2. Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła, zostało zezłomowane co 
potwierdzam stosownym dokumentem*.

K a tow ice ,..................

(miejscowość, data,)

Grantobiorca Wykonawca

*n ie p o trzeb n e  sk reś lić

Uwaga: dla kotłów wodnych obligatoryjnym dokumentem likwidacji urza.dzenia jest dowód złomowania.
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Załącznik nr 10 do Regulaminu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma 
być udzielona pomoc de minimis1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki 
cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc 
de minimis w związku z działalnością 
prowadzoną w tej spółce2'

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólr

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólni

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres 
siedziby podmiotu___________________

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
wspólnika______________________________

ł j  lu e m y iiK a io r g m iny , w  Której p u u m iu i m a  

miejsce zamieszkania albo siedzibę4*

5) Forma prawna podmiotu5’
□  przedsiębiorstwo państwowe

□  jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

□
□
□
□

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa 
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy 
dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

inna (podać jaka)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)5)
□  mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca□□□
średni przedsiębiorca 

inny przedsiębiorca

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)6’

8) Data utworzenia podmiotu
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9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami7*
Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?
c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego 
przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego 
przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi 
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie
e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej 
poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?
W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich 
powiązanych z podmiotem przedsiębiorców

□La
□tak i i»ie
□ tak i inje

EU tak i i»ie

I ltak i i»ie

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach podatkowych wszystkim 
powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom8*

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z 
innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy
Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:
a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

b) przejął innego przedsiębiorcę?

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich 
połączonych lub przejętych przedsiębiorców

□ tak i i» ie
□ tak i i» ie
i itak □  nie

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach podatkowych wszystkim 
połączonym lub przejętym przedsiębiorcom8*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP 
przedsiębiorcy przed podziałem

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy 
istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do
Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed 
podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:
-  łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy
-  wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem

-  wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis99

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się 
w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

□  tak □  nie

□  tak □  nie 

j |nie dotyczy

3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z 
wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

a) podmiot odnotowuje rosnące straty? I ltak i inje
b) obroty podmiotu maleją? □ tak i i» ie
c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub 
niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

□ t a k i i» ie

d) podmiot ma nadwyżki produkcji119? □ t a k i i» ie
e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? □ tak i inje
f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? □ tak F in ie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? i ltak F in ie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się 
lub jest zerowa?

□ tak I lnie
i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na □ tak F i n i e
trudności w zakresie płynności finansowej? 
Jeśli tak, należy wskazać jakie:
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Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi działalność:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektorze drogowego transportu towarów?

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów 
wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy 
zapewniona jest rozdzielność rachunkowa13* uniemożliwiająca przeniesienie na 
wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu ma być udzielona
pomoc de minimis
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których 
ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie 
dających się zidentyfikować kosztów?

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, 
podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis?

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14* w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz 
pomocy de minimis na te same koszty.

Pr
ze

zn
ac

ze
ń 

ie
 p

om
oc

y

<D

W
ar

to
ść

 o
trz

ym
an

ej
 

po
m

oc
y br

ut
to

Sb

no
m

in
al

na

5a

Fo
rm

a
po

m
oc

y

Po
ds

ta
w

a 
pr

aw
na

 u
dz

ie
le

ni
a 

po
m

oc
y

in
fo

rm
ac

je
sz

cz
eg

ół
ow

e

3b

in
fo

rm
ac

je
po

ds
ta

w
ow

e

3a

Po
dm

io
t

ud
zi

el
aj

ąc
y

po
m

oc
y

CM

Dz
ie

ń
ud

zi
el

en
i

a
po

m
oc

y

-

Lp
.

- csi co IO CD CO <J> 10
.

□  tak □  nie

□  tak □  nie

Strona 5 z 12

Id: 2096854C-B221-4F6A-BBE8-C3752A97879D. Podpisany Strona 48



Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 
poniżej:

1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis
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1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo 
komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością 
prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy

a  M i n  +~: —  a u,; - U l n  ~ a

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo 
partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w
-Tunml/i i *7 /-ł-7iołolrs/\A/MO i\r/\uio/̂ -7/\no ia; f a i r>«Ałn/\ / r* i a inf/\rmo aia aa +aaa uiAiAAlnil/A o 1 a

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
tervtorialneao (Dz. U. Nr 157. d o z . 1031. z oóźn. zm.). Lista identyfikatorów amin znaiduie sie na stronie internetowei
5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości 
ustalenia jednej takiej działalności, podaje sie klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem 
organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego.
8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej
9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości 
której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia 
na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz.
10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy 
sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest
11) Dotyczy wyłącznie producentów.
12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 
i A A /F t n r 1??4/?nng n m 7  iin h v la ia n v m  m 7 n n r/-a rt7 P n iP  R a r)v  A A /F t n r m4/?nnn I Ir7  I I F  I 354 7 1 ?  9 0 1 A s tr 11
13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej 
działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie 
stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10
I IA+AU Al —r  rj Al A OQ VAir“7AA AIA 1 QQ̂ tr A fOnApłl Inl/AUIAA Al / —7 I I —w O O 1 O r AA-r OCO -» A A "7A “7 m \ TAAArJ ArAUlA aI-7AAI A AÎ TaKa Al

14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
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Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc 
przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de 
minimis.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku 
gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy 
wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy 
pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które 
należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowe Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a 3b
przepis ustawy brak*

przepis ustawy przepis aktu wykonawczego

przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego 

decyzja/uchwała/ 

umowa -  symbol

przepis ustawy decyzja/uchwała/umowa -  symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.
Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie 
roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie przepisu ustawy 
będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, 
należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku 
(numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego 
podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do 
ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, 
należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać 
symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku 
umowy -  numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą 
prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.
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4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczaiacy właściwa formę pomocy.
Forma pomocy Kod

1 2
dotacja A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych A1.3

refundacja A1.4
rekompensata A1.5

zwolnienie z podatku A2.1
odliczenie od podatku A2.2

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku A2.3

obniżenie wysokości opłaty A2.4
zwolnienie z opłaty A2.5

zaniechanie poboru podatku A2.6
zaniechanie poboru opłaty A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami A2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty) A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty) A2.11

umorzenie kar A2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na A2.13
rynku

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich A2.14związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
umorzenie kosztów egzekucyjnych A2.15

jednorazowa amortyzacja A2.16
umorzenie kosztów procesu sądowego A2.17

wniesienie kapitału B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały B2.1

pożyczka preferencyjna 01.1
kredyt preferencyjny C1.2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3
pożyczki warunkowo umorzone C1.4

odroczenie terminu płatności podatku C2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z C2.4.1odsetkami

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z C2.5.1odsetkami

odroczenie terminu płatności kary C2.6
rozłożenie na raty kary C2.7

rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych C2.8
rozłożenie na raty odsetek C2.9
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odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek C2.11

odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego C2.13

poręczenie D1.1
gwarancja D1.2

inne E
5. Wartość otrzymanei pomocy publicznei lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać:

a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania 
wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na 
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
oraz właściwymi przepisami unijnymi).

6. Przeznaczenie pomocy publicznei (kol. 6) - należy podać kod wskazuiacy przeznaczenie otrzymanei pomocy wedłua 
poniższej tabeli.

Wyszczególnienie Kod
1 2

A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe a1.1.2

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe a1.1.3
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2

pomoc na techniczne studia wykonalności a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6

pomoc na klastry innowacyjne a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw a1.8

Pomoc na ochronę środowiska

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z 
załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie 
norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu 

ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

a2.1

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub 
podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

a2.2

pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych a2.3
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym pomoc

operacyjna
a2.4

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym
pomoc operacyjna

a2.5

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, w
tym pomoc operacyjna

a2.6

pomoc na badania środowiska a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych a2.8

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami a2.10

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów a2.11
Strona 10 z 12

Id: 2096854C-B221-4F6A-BBE8-C3752A97879D. Podpisany Strona 53



pomoc na relokację przedsiębiorstw a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami a2.13

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna a3

pomoc na zatrudnienie a4

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w
targach

pomoc na usługi doradcze a5
pomoc na udział w targach a6

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji

a11

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a12

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych

a13

Pomoc szkoleniowa
szkolenia specjalistyczne a14.1

szkolenia ogólne a14.2
Pomoc na ratowanie a15

Pomoc na restrukturyzację a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne

nadzwyczajne zdarzenia
a17

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym

a'18

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia 
gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

a19

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka a22
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych 

regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z
rynkiem wewnętrznym

a23

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24
B. POMOC REGIONALNA

pomoc inwestycyjna b1
pomoc na zatrudnienie b2

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne b3
pomoc operacyjna b4

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw b5
C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym c5

pomoc de m i n i m i s e1
pomoc d e  m i n i m i s  w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 

1998/2006 oraz pomoc d e  m i n i m i s  w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z
rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013

e1t

pomoc d e  m i n i m i s  stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012

e1c
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D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne d2.1
pomoc związana z kredytami eksportowymi d2.2

pomoc na rozwój d2.3
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.4
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.5

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji d3.2

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla d3.3

pomoc na inwestycje początkowe d3.4
SEKTOR TRANSPORTU

ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna d4.1

pomoc na poprawę konkurencyjności d4.2
pomoc na repatriację marynarzy d4.3

pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d4.4
LOTNICTWO

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d5.1
pomoc na usługi portu lotniczego dS.2

pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d5.3
SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru d6.1
pomoc w celu anulowania długów d6.2
pomoc na koordynację transportu d6.3

TRANSPORT MULTIMODALNY 1INTERMODALNY d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t

SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

d8

SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych

d9

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d10
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Załącznik nr 11 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 6 do Umowy

Katowice, dnia

DEKLARACJA WEKSLOWA

I. Niżej podpisany Wystawca weksla własnego “in blanco ” deklaruje, co następuje:

(imię i nazwisko wystawcy weksla oraz seria i nr dowodu osobistego, PESEL lub nazwa firmy 

w przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna, NIP, REGON)

(adres)

(imiona i nazwiska oraz seria i nr dowodu osobistego osób reprezentujących firmę w 
przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna)

zwany dalej Wystawcą oświadcza, że celem zabezpieczenia zobowiązań (istniejących i przyszłych)
w stosunku do Grantodawcy, tj. Miasto Katowice, z tytułu realizacji umowy n r .................................z
dnia .........................  o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości
powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach 
jednorodzinnych” zwanej dalej Umową, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 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, wystawia weksel własny “in blanco”. Zapłata 
z weksla nastąpi na rzecz Grantodawcy.

II. Uprawnienia Grantodawcy co do sposobu wypełnienia weksla “in blanco”.

W razie nie wywiązania się w terminie przez Wystawcę z obowiązku zapłaty należności 
powstałych z tytułu Umowy, Grantodawca jest uprawniony do wypełnienia weksla “in blanco” 
w zakresie:

a) wpisania według swojego uznania daty i miejsca jego wystawienia oraz daty płatności,

b) wpisania miejsca płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicylu,

c) uzupełnienia weksla klauzulą „bez protestu”,

d) wypełnienia weksla na sumę wekslową obejmującą: niezapłacone należności Grantodawcy 
wynikające lub związane z Umową wraz z przysługującymi odsetkami należnymi wynikającymi
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z ww. Umowy, liczonymi jak dla zaległości podatkowych oraz koszty dochodzenia zapłaty 
weksla przed organami ochrony prawnej.

W razie pisemnego wezwania do wykupu wypełnionego weksla listem poleconym wysłanym 
przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na wyżej wskazany adres siedziby Wystawcy, 
Wystawca zapłaci kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez siebie weksel „in 
blanco”, na warunkach określonych w Umowie oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową 
zapłatę sumy pieniężnej z weksla.

Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po spełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy. Weksel będzie 
płatny przelewem na rachunek bankowy Grantodawcy

podpis Wystawcy weksla :
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Weksel

miejscowość...................................................................................................................

data................................................................................................................................

kwota (liczbowo)..............................................................................................................

dnia......................................................... zapłacę bez protestu za ten weksel własny

na zlecenie....................................................................................................................

kwotę (słownie)

w miejscowości...................................

płatny (bank, nr rachunku bankowego)

podpis/y
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Załącznik nr 12 do Regulaminu Projektu 

Załącznik nr 3 do Umowy

Ankieta kontrolna trwałości Projektu

Ja, niżej podpisany/a1

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

zamieszkały/a w

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.............................................................................

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

PESEL / NIP..........................................  nr telefonu .........................................................................,

adres e-mail....................................................................................................................................

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

potwierdzam wykorzystanie wyszczególnionych poniżej elementów Przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

zgodnie z ich przeznaczeniem:

WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

Lp. Wyszczególnienie j.m.

Potwierdzenie 
wykorzystania zgodnie 
z rozliczoną umową o 

powierzenie grantu
1. Kocioł z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub 

dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] kW

2. Kocioł gazowy kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny do 25 [kW) kW

3. Wkład kominowy szt.

4. Piec akumulacyjny wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną szt./ kW

5. Promiennik podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 
wewnętrzną szt./ kW

6. Kocioł elektryczny / elektrodowy wraz z instalacją elektryczna 
wewnętrzną, szt. / kW

7. Instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby zasilania źródła 
ciepła szt.

8. Grzejnik z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 szt. / lokal 
mieszkalny) szt.

9. Instalacjia centralnego ogrzewania

10. Ogrzewanie podłogowe (elektryczne oporowe lub wodne) m2 / kW

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
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WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO
11. Instalacja kolektorów słonecznych z zasobnikiem kpi.

12. Instalacja fotowoltaiczna kW

13. Pompa ciepła powietrze-woda / woda -  woda wraz 
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania 
lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

kW

14. Przyłącze gazowe szt.

15. Przyłącze elektroenergetyczne szt.

16. Przyłącze ciepłownicze szt.

17. Wymiennik ciepła lub węzeł podmieszania szt.

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

Budynku mieszkalnego należy wykreślić.

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ............................, do którego
posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki).......................................................................
o numerze księgi wieczystej...................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 
prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,

K atow ice ,..................
(miejscowość, data,) (czytelny podpis / y)
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Załącznik nr 13 do Regulaminu Projektu

UMOWA N R .............O POWIERZENIE GRANTU
w ramach realizacji projektu

„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, Osi 
Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs

zawarta w dniu............................................ r. w Katowicach, pomiędzy:
Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4, 40-098,
NIP 634-001-01-47 , zwanym w dalszej części umowy Grantodawcą, reprezentowanym przez:

Mariusz SKIBA -  Wiceprezydent Miasta Katowice 
Daniel WOLNY -  Kierownik Biura Zarządzania Energią

a

1..................................................................................................................

Adres........................................................................................

Seria i nr dowodu osobistego............................PESEL / NIP

2 .

zwanym/mi dalej Grantobiorcą 

Zwani dalej łącznie „Stronami”

§ 1-
Postanowienia ogólne
1. Podstawa zawarcia Umowy stanowi złożenie kompletnej Deklaracji udziału w projekcie na 

Przedsięwzięcie niskoemisyjne związane ze zmianą systemu ogrzewania budynku mieszkalnego 
na ogrzewanie proekologiczne, z obowiązkiem likwidacji funkcjonujących wszystkich tradycyjnych 
źródeł węglowych, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. wymiana źródeł ciepła na 
paliwa stałe klasy nie wyższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzeń 
bezklasowych).

2. Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku z realizacją projektu grantowego objętego
umową o dofinansowanie nr..................................... zawartą dnia ..................  pomiędzy Miastem
Katowice, a Instytucją Organizującą Konkurs - Zarządem Województwa Śląskiego
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§2.
Definicje
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1. Regulaminie -  rozumie się przez to Regulamin, określający zasady naboru oraz realizacji Projektu 

grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” -  marzec 2021.

2. Projekcie -  rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela grantów na 
realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego przez Grantobiorców, zgodnie 
z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.

3. Ustawie wdrożeniowej -  rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 
-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818.).

4. IOK -  Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany 
będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Miasto Katowice w ramach Osi Priorytetowej 
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.6. Czyste 
powietrze Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze -  konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5. Grancie -  rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe, w tym środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę na 
podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu 
grantowego.

6. Grantodawcy -  rozumie się przez to Miasto Katowice (zamiennie nazywany beneficjent projektu 
grantowego) udzielające grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu przez 
Grantobiorców.

7. Grantobiorcy- rozumie się przez to osobę fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem / 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Katowice, na której 
zrealizowane zostanie Przedsięwzięcie niskoemisyjne.

8. Przedsięwzięciu niskoemisyjnym - rozumie się przez to przedsięwzięcie, którego przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje wymiana urządzeń lub 
systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne i połączonych z nim 
funkcjonalnie systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie 
spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe klasy nie wyższej 
niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzeń bezklasowych), w wyniku którego 
następuje:

1) wymiana na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem 
kamiennym, energią elektryczną, pelletem lub pompą ciepła); urządzenia na paliwa stałe 
muszą być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego 
ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; dla urządzeń podlegających likwidacji 
konieczny jest dowód na ich zezłomowanie/likwidację/utylizację (wzór protokołu załącznik 
nr 9 do Regulaminu) wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma 
możliwości technicznej podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie to nie jest 
uzasadnione ekonomicznie lub

2) przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, dla urządzeń 
podlegających likwidacji konieczny jest dowód na ich zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(wzór protokołu załącznik nr 9 do Regulaminu).
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9. Mikroinstalacji OZE -  zdefiniowanej na potrzeby Projektu, rozumie się przez to instalację 
wykorzystującą Odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 6,5 [kWp], wytwarzającą energie elektryczną na potrzeby modernizowanego systemu 
grzewczego lub instalację odnawialnego źródła energii w postaci kolektorów słonecznych 
wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

10. Odnawialnych źródłach energii (OZE) -  rozumie się przez to niekopalne źródła energii 
obejmujące energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię otrzymywaną 
z biomasy.

11. Budynku mieszkalnym -  rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący 
albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Miasta Katowice.

12. Deklaracji udziału w Projekcie -  rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli 
przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi 
informacje na temat preferowanej instalacji.

13. 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,

14. Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego mającą na 
celu weryfikację stosowanego źródła ciepła, minimalnego standardu efektywności energetycznej 
budynku mieszkalnego oraz identyfikację elementów zawierających azbest.

15. Minimalnym standardzie efektywności energetycznej budynku - za budynki mieszkalne 
spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek 
mieszkalny warunku wskazanego w ust 1 lub 2

1) budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione 
prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 
budynku:

a) docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów
b) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych 

budynków;
2) budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej 

niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6,1
16. c.w.u. -  rozumie się przez to ciepłą wodę użytkową.
17. c.o. -  rozumie się przez to centralne ogrzewanie.
18. Dokumentach zgłoszeniowych -  rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 11 

ust. 3 Regulaminu.
19. Trwałości Projektu -  czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania 

Przedsięwzięcia niskoemisyjnego wykonanego w ramach Projektu w niezmienionym stanie 
technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca Przedsięwzięcia niskoemisyjnego i jego 
przeznaczenia przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Miasto 
Katowice, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Grantobiorca zostanie 
poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie www.katowice.eu o dacie 
zakończenia okresu trwałości Projektu.
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20. Oferencie -  podmiot przedstawiający ofertę Grantobiorcy na wykonanie Przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego.

21. Wykonawcy -  rozumie się przez to podmiot, z którym Grantobiorca podpisał umowę na realizację 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

22. Ankiecie kontrolnej trwałości projektu -  ankieta wypełniana przez Grantobiorcę i dostarczana 
do Grantodawcy w celu wywiązania się z obowiązku monitorowania wskaźników Projektu.

23. Raporcie kontrolnym -  raport z przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego i kontroli dokumentów dostarczonych przez Grantobiorcę, 
zatwierdzający wniosek o płatność.

§ 3.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest szczegółowe określenie warunków przekazywania, wykorzystania 

i rozliczania powierzonych grantów na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego realizowanego 
w ramach Projektu polegającego na wymianie wysokoemisyjnego systemu grzewczego na 
niskoemisyjny zgodnie z wypełnionym Wnioskiem o udzielenie grantu stanowiącym Załącznik nr 1 
do umowy.

2. Planowana do realizacji Przedsięwzięcie niskoemisyjne zlokalizowane jest przy ul...............  nr
....  , na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/działki o nr ewidencyjnym
.......... , obręb..........dla której prowadzona jest księga wieczysta KW n r ............

§ 4.

Obowiązki Grantobiorcy
1. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcie niskoemisyjnego w oparciu o Wniosek 

o udzielenie grantu w terminach, o których mowa w § 6 Umowy.
2. W ramach realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego Grantobiorca zobowiązuje się do:

1) realizacji zgodnie ze złożonym Wnioskiem o udzielenie grantu;
2) realizacji w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek

rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Spełnieniem w/w obowiązku jest Notatka z wyboru Wykonawcy stanowiąca jest załącznik nr 2 
do umowy,

3) odpowiedniego udokumentowania przeprowadzonych procedur wyboru Wykonawcy
i poniesionych wydatków, poświadczającego iż zostały faktycznie poniesione i dokonane 
w sposób oszczędny na potrzeby przeprowadzanych kontroli,

4) zachowania trwałości projektu tj. zachowania w niezmienionym stanie technicznym
Przedsięwzięcia niskoemisyjengo, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej 
przeznaczenia, przez co najmniej okres min 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej na 
rzecz Grantodawcy przez IOK;

5) osiągnięcia i monitorowania wskaźników, zgodnie z zapisami § 8;
6) umieszczenia dostarczonej przez Grantodawcę tabliczki informacyjnej, zawierającym

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem 
województwa śląskiego bezpośrednio w miejscu realizacji powierzonego grantu, tj. tam, gdzie 
prowadzone będą prace budowlane i montażowe, w miejscu dobrze widocznym i ogólnie 
dostępnym.

7) składania corocznie do Urzędu Miasta Katowice, do 30 stycznia każdego roku lub w terminie
wskazanym przez Grantodawcę, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej trwałości 
projektu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
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§ 5.

Kwota grantu i wkładu własnego
1. Grantobiorcy zostaje przyznane dofinansowanie - grant wyłącznie w formie refundacji

poniesionych wydatków kwalifikowalnych netto.

2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych netto, związanych z realizacją Przedsięwzięcia
niskoemisyjnego wynosi.....................................PLN (słownie............................................) w tym:

• w tym wydatki kwalifikowalne netto objęte pomocą de minimis wynoszą
..................................... PLN (słownie:................. )1

3. Grantobiorcy zostaje przyznane dofinansowanie, na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie
grantu, w wysokości netto nie większej niż ................. zł (słownie
.................................................................................................................... ), w tym:

• w tym wydatki kwalifikowalne netto objęte pomocą de minimis wynoszą
..................................... PLN (słownie:................. ),1 2

4. Ostateczna wartość grantu zostanie określona po złożeniu do Grantodawcy wniosku o płatność, 
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, po zweryfikowaniu jej prawidłowości przez 
Grantodawcę. Całkowita wartość grantu nie może przekroczyć wartości określonej w ust 3.

5. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne 
w tym podatek VAT od całej wartości Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

6. Montaż finansowy: dofinansowanie w formie grantu finansowane jest ze środków RPO WSL na 
lata 2014-2020 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto oraz z budżetu miasta Katowice
w wysokości 15 % kosztów kwalifikowanych netto w ramach klasyfikacji budżetowej dział: ......
rozdział:.............  §....................................  . Koszt niekwalifikowany Przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, w tym podatek VAT, finansowany jest ze środków Grantobiorcy.

§6.
Okres realizacji umowy
1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) Rozpoczęcie realizacji od dn ia ............................r.
2) Zakończenie realizacji do dnia............................r.

2. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia, do dnia wykonania przez obie Strony 
Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, jednak nie później niż do 30.04.2023 r..

3. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność to 30.04.2023 r. Wnioski o płatność złożone po 
terminie wskazanym w zadaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane.

4. Okres kwalifikowalności wydatków dla Przedsięwzięcia niskoemisyjnego objętego pomocą 
publiczną rozpoczyna się od dnia złożenia Wniosku o udzielenie grantu, lecz nie wcześniej niż 
w dniu wskazanym w ust. 1, pkt 1 jako dzień rozpoczęcia realizacji Projektu i kończy się w dniu 
wskazanym w ust. 1, pkt 2.jako dzień zakończenia realizacji Projektu.

5. W przypadku Przedsięwzięć niskoemisyjnych nie objętych pomocą publiczną okres 
kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia opublikowania ogłoszenia Grantodawcy 
o przystąpieniu do realizacji Projektu i kończy się w dniu wskazanym w ust. 1, pkt 2 jako dzień 
zakończenia realizacji Projektu.

1 Skreślić jeśli nie dotyczy.
2 Skreślić jeśli nie dotyczy.
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§7.
Warunki przekazania i rozliczenia grantu
1. Grantobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wydatków zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 

o przyznanie grantu.

2. Grantem objęte będą wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

3. Grantobiorca ma obowiązek odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach 
projektu w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji Projektu.

4. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć razem z wypełnionym Wnioskiem 
o płatność, celem rozliczenia umowy o powierzenie grantu:
1) Dowód księgowy -  faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych 

urządzeń, składających się na kompletne Przedsięwzięcie niskoemisyjne.
2) Dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy).
3) Kosztorys powykonawczy. 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)

4) Wystawiony przez instalatora protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń oraz
potwierdzający efekt rzeczowy.

5) Protokół poświadczający odbiór robót/usług potwierdzony przez Grantobiorcę dla Wykonawcy.
6) Zgłoszenie / potwierdzenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej wykonanej mikroinstalacji OZE.
7) Protokół z demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania 

nowego źródła ciepła.
8) Inne dokumenty nie wymienione powyżej niezbędne Grantodawcy do rozliczenia grantu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt od 1 do 8 należy złożyć w kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. W celu weryfikacji należy okazać oryginały powyższych dokumentów.

6. Wypełniony wniosek o płatność wraz z załącznikami jest podstawą do rozliczenia umowy 
o powierzenie grantu.

7. W przypadku braków formalnych i merytorycznych w złożonych dokumentach, Grantobiorca 
będzie wezwany do skorygowania/uzupełnienia dokumentacji.

8. Grantodawca przed przekazaniem środków Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez 
Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia czy produkty i usługi, które zostaną objęte 
wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy, czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały 
poniesione oraz, czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, 
wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki 
wsparcia.

9. W ramach sprawdzenia elementów wymienionych w we wniosku o płatność, przed wypłatą grantu 
Grantodawca dokona wizji lokalnej w miejscu realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o płatność.

10. Pozytywny wynik Raportu kontrolnego i zatwierdzenie wniosku o płatność, jest warunkiem 
niezbędnym do wypłaty grantu.

11. Grantodawca przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Grantobiorcy

(nr rachunku bankowego)
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w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku o płatność.

12. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego realizowanego 
przez Grantobiorcę i nie może zostać przeznaczone na inne cele.

13. Grantodawca nie pobiera opłat (prowizji) od Grantobiorców za udzielenie grantów.

§8.
Obowiązki związane z monitorowaniem wskaźników realizacji grantu
1. Grantodawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu wykonania założonych w projekcie 

celów oraz wskaźników realizacji Projektu.

2. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia efektu rzeczowego (w postaci wymiany 
wysokoemisyjnego systemu grzewczego na riiskoemisyjny), na podstawie których Grantodawca 
określi wskaźniki realizacji Projektu.

3. Grantobiorca zobowiązuje się do składania corocznie do Urzędu Miasta Katowice, do 30 stycznia 
każdego roku lub w terminie wskazanym przez Grantodawcę, w okresie trwałości projektu, Ankiety 
kontrolnej trwałości projektu.

§9.
Zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami Projektu
1. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego grantu wraz z odsetkami w trybie i na 

zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych jeżeli:
1) grant został wykorzystany przez Grantobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem,
2) Grantobiorca naruszył zapisy Regulaminu projektu,
3) Grantobiorca odstąpi od jakiejkolwiek części Projektu,
4) Elementy Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, na które otrzymał grant, zostanie zdemontowane 

lub zmodyfikowane przed upływem 5 lat od daty rozpoczęcia okresu trwałości projektu 
(Grantobiorca zostanie powiadomiony o rozpoczęciu okresu trwałości projektu odrębną 
korespondencją),

5) W treści wniosku o płatnośćlub w innych dokumentach, stanowiących podstawę do udzielenia 
i wypłaty Grantu podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których grant został wypłacony,

6) zaniecha, w okresie do 5 lat od daty rozpoczęcia okresu trwałości, jakichkolwiek wymagań, 
wynikających z umowy o powierzenie Grantu,

7) nie podda się obowiązkowi monitorowania i kontroli Grantobiorców w okresie trwałości projektu,
8) nastąpi zmiana innych nadrzędnych przepisów krajowych, niezależnych od Grantodawcy.

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Grantobiorca zostanie pisemnie 
wezwany do zwrotu uzyskanego Grantu w całości wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych za okres od dnia otrzymania grantu do dnia jego zwrotu, w terminie 14 dni, od daty 
odbioru wezwania.

3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2 Grantodawca wskazuje numer rachunku bankowego, na który 
należy dokonać zwrotu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Grantobiorca nie dokona zwrotu, Grantodawca podejmie 
czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków 
prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.

5. Odsetki o których mowa w ust. 1 od kwoty określonej w ust. 2 są naliczane od dnia przekazania 
grantu Grantobiorcy, tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego Grantodawcy.

6. Wszelkie wpłaty wynikające z wezwania do zwrotu dokonane przez Grantobiorcę będą 
w pierwszej kolejności zaliczane na odsetki, a następnie na należność główną.
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7. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy po jej podpisaniu, Grantobiorca zobowiązany jest 
także do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Grantodawcę.

8. Grantodawca ma prawo wykluczyć z projektu Grantobiorcę, który złamał bądź nie dopełnił warunków 
umowy powierzenia grantu lub Regulaminu.

9. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie grantu, spowoduje wykluczenie 
Grantobiorcy z Projektu.

10. Nieprzystąpienie Grantobiorcy do realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego spowoduje jego 
wykreślenie z listy Grantobiorców.

§ 10.

Zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione 
podmioty
1. Grantodawca sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez 

Grantobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Projektu oraz po jego 
zakończeniu w okresie trwałości przez Grantodawcę, Instytucję Zarządzającą, Instytucję 
Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne podmioty uprawnione do jej 
przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Grantobiorca umożliwi pełny i niezakłócony dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, 
obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane będzie Przedsięwzięcie niskoemisyjne 
lub zgromadzona będzie dokumentacja, związana z realizacją umowy o powierzenie grantu.

3. Grantobiorca zapewni pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne oraz 
umożliwi tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów,

4. Pełny wgląd do dokumentów nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu, jeżeli będzie to 
konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, 
odbywać się będzie w asyście upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z jego 
realizacją.

5. Planowane są następujące sposoby monitorowania i kontroli realizacji Projektu:
1) kontakty z Grantobiorcą poprzez e-mail, telefon;
2) kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów,
3) minimum jedna bezpośrednia wizyta podczas realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorca zostanie poinformowany telefoniczne lub 
poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie kontroli. Termin 
kontroli zostanie wyznaczony riie później niż 30 dni od złożenia wniosku o płatność. Efektem 
wizji lokalnej będzie pisemny Raport kontrolny zawierający co najmniej: informację kiedy 
kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik oraz dokumentacja fotograficzna 
wykonana podczas wizji lokalnej. Pozytywny wynik Raportu kontrolnego, poprzedzonego 
pozytywną weryfikacją złożonej dokumentacji, jest równoznaczny z zatwierdzeniem wniosku 
o płatność. Kontrole weryfikować będą spełnienie obowiązku:

a) wykonania likwidacji niskoemisyjnego źródła ciepła,
b) użytkowania systemu grzewczego zgodnie z przeznaczeniem,
c) braku nieuprawnionych modyfikacji.

4) niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku uzasadnionych wątpliwości wykorzystania 
grantu niezgodnie z przeznaczeniem;
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5) wizyty monitorujące/kontrolujące innych Instytucji niż Grantodawca, jak np. podmioty 
uprawnione do kontroli funduszy UE (IZ RPO WD/IP/UKS/KE), na każdym etapie realizacji 
Projektu (w tym trwałości Projektu)

6) monitoring w postaci corocznie gromadzonych Ankiet kontrolnych utrzymania trwałości projektu

6. Kontroli podlegają wszyscy Grantobiorcy.

7. 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.

8. 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, monitorującym i egzekucyjnym. Obowiązek przekazania nowemu 
właścicielowi informacji w tym zakresie oraz zabezpieczenia dalszego wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy ciąży na Grantobiorcy.

9. Grantobiorca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez okres trwałości projektu.

10. Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzone w dowolnym terminie, w trakcie oraz po 
zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz 
Grantodawcy.

11. Grantobiorca zapewnia dostępność dokumentów m.in. do kontroli w terminie, o którym mowa 
w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej (pomoc publiczna, kwalifikowalność VAT) oraz do 
ewentualnej kontroli osiągniętych rezultatów.

12. Grantobiorca zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur i rachunków dotyczących 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez okres trwałości projektu i do udostępniania ich w celu 
kontroli w tym okresie na żądanie Grantodawcy.

§11
Zabezpieczenie realizacji umowy

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu jest deklaracja wekslowa 
i weksel podpisany przez Grantobiorcę, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy.

§ 12.

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy
1. W przypadku zmian w prawie do dysponowania budynkiem mieszkalnym, w którym realizowane było 

Przedsięwzięcie niskoemisyjne, przed upływem okresu trwałości Projektu, Grantobiorca ma 
obowiązek poinformować Grantodawcę, zapewnić wypełnianie obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy do czasu sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, pod rygorem zwrotu 
otrzymanego grantu.

§13.
Zmiany w Przedsięwzięciu niskoemisyjnym
1. W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian do zakresy Przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego podczas realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, Grantobiorca składa 
wniosek o wprowadzenie zmian, przedstawiając ich zakres, przedmiot i uzasadnienie.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić termin zakończenia realizacji 
Przedsięzwiącia niskoemisyjnego, Grantobiorca nie później niż przed upływem tego terminu 
zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji do Grantodawcy.
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Wydłużenie okresu realizacji nie może przekroczyć 30 kwietnia 2023 r. Wraz z pisemnym 
wnioskiem Grantobiorca jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania 
terminu zakończenia realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

3. Grantodawca ma prawo żądać od Grantobiorcy wyjaśnień bądź, o których mowa w ust. 1 i 2, a 
Grantobiorca ma obowiązek ich udzielić w terminie wskazanym przez Grantodawcę.

4. Zmiana o której mowa w ust 1, jest uznana za przyjętą w przypadku wyrażenia zgody Grantodawcy 
na wprowadzenie zmian lub zawarcia stosownego aneksu.

5. W przypadku braku zgody Grantodawcy na dokonanie zmian, Grantobiorca jest zobowiązany do 
realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego zgodnie z Umową lub ma możliwość rezygnacji 
z dalszej realizacji z wyłączeniem roszczeń wobec Grantodawcy

§ 14.

Zmiany w Umowie
1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Strony Umowy.

2. W celu wprowadzenia zmian Grantobiorca zobowiązany jest złożyć pismo przewodnie wraz 
z uzasadnieniem wnioskowanych zmian. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

3. Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona, w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na 
zmianę wskaźników Projektu.

4. W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może odstąpić od zawarcia aneksu do Umowy, jeżeli 
zmiany mogą umożliwić rozliczenie projektu.

5. Grantodawca zastrzega sobie prawo do zmiany umowy o ile będzie to wynikało z wytycznych lub 
zaleceń IOK, o czym poinformuje Wnioskodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Grantodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonego grantu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności ograniczenia lub 

zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
3) nieprzedłożenia przez Grantobiorcę wniosku o wypłatę grantu w terminie i na zasadach 

określonych w Regulaminie realizacji projektu,
4) odmowy poddania się przez Grantobiorcę kontroli lub nie usunięcia w terminie określonym 

przez Grantodawcę lub osoby przez niego upoważnione stwierdzonych nieprawidłowości,
5) uzyskania informacji o tym, że Grantobiorca jest podmiotem wykluczonym 

z możliwości otrzymania dofinansowania.
2. Grantodawca w sytuacji, w której grant został wypłacony, rozwiązując umowę, określi wysokość 

kwoty grantu, podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia 
przekazania grantu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy, jej 
zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz 
z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu grantu, określonego w pkt. 2.

§ 15.

Wypowiedzenie umowy
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§ 16.

Ochrona danych osobowych
1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej 

umowy oraz wykonywania wobec niego obowiązków informacyjnych

2. Grantodawca, jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 RODO, przetwarza dane osobowe na 
warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w imieniu Administratorów wskazanych w ust. 3 i 4

3. Administratorem zbiorów danych osobowych wskazanych w ust. 1a jest: Prezydent Miasta 
Katowice, ul. Rynek 1,40-003 Katowice

4. Administratorem zbioru danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych 
w centralnym systemie informatycznym.

5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy przez Grantodawcę jest 
dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz podmiotów świadczących 
asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są 
przetwarzane dane Grantobiorcy, w tym na potrzeby Instytucji Zarządzającej i podmiotów 
świadczących obsługę prawną.

7. Dane osobowe Grantobiorcy będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

8. Po spełnieniu celu, dla którego dane Grantobiorcy zostały zebrane, będą one przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

9. Grantobiorca na zasadach określonych przepisami RODO, posiada prawo do żądania od 
Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Gdy Grantobiorca uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Grantobiorcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w naborze wniosków 
do Projektu i zawarcia umowy o powierzenie grantu.

12. W przypadku, gdy Grantobiorca nie poda danych osobowych, nie będzie mógł uczestniczyć 
w projekcie.

13. Dane osobowe Grantobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.
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§17. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:

1) Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
2) Właściwe_przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, -  

Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, ustawa o finansach publicznych, ustawa wdrożeniowa oraz rozporządzenia 
wykonawcze do nich.

2. Grantobiorca zobowiązuje się do informowania Grantodawcy o okolicznościach faktycznych 
i prawnych mających wpływ na wypełnienie przez niego zapisów niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

4. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie 
a w przypadku braku polubownego załatwienia sporu - przez Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Grantodawcy

5. Strony ustalają, że na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu, wskazują następujące 
osoby do kontaktu:

1) Ze strony Grantodawcy:.......nrtel. 32 2593285; e-mail: mce@katowice.eu

2) Ze strony Grantobiorcy:.........nr. tel......... e-mail:....................

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
grantodawcy i jeden egzemplarz dla Grantobiorcy.

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy,

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Podpis Grantodawcy Podpis Grantobiorcy

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o udzielenie Grantu.
2) Załącznik nr 2 -  Notatka z wyboru Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 -  Ankieta kontrolna trwałości projektu
4) Załącznik nr 4 -  Wzór wniosku o płatność
5) Załącznik nr 5 - Protokół z demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła ciepła 

i zamontowania nowego źródła ciepła
6) Załącznik nr 6 -  Deklaracja wekslowa
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