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oglasza II nab6r wniosk6w o udzielenie grantu w ramach projektu
,,Mikroinstalacie OZE na terenie Miasta Braf sk - projekt grantowy"

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Dzialanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych irddlach energii

Ty'py projektu: inwesg cje z zakresu budowy nonych jednostek tytn'arzania energii
elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystuj4cych energig sloneczn4 polegaj4cych na
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instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektor6w slonecznl'ch na budynkach
mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby wlasne Grantobiorcr5w
z terenu Miasta Bra6sk, tj. z wylqczeniem budynk6w, w ktrirych prowadzona jest

dzialalnoSd gospodarcza, w tym dzialalnoSd rolnicza - Projekty grantowe (zgodne z art.
35 i art. 36 ustawy z dnia ll lipca 2014 r. o zasadach realizacii program6w w zakresie
polityki sp6jnoSci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Numer naboru: RPPD,05.01.00 -12.00-20 -003 ll9

Informacie o naborz e

Termin, od kt6rego mo2na skladad wnioski

11.05.2022 r.

Termin, do kt6rego moZna skladad wnioski

25.05.2022 r.

Termin rozstrzygnigcia konkursu

Czerwiec 2022 r.

M ieisce skladatia w4la!ts!
Urz4d Miasta Bransk

ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

Spos6b skladania n niosk6w o dofinansowanie

1. Wniosek sklada siq w wersji papierowej do seketariatu Grantodawcy w terminach
wskazanych w ogloszeniu o naborze tj. w terminie od 11.05.2022 r. od godz. 7.30 do
25.05.2022 r. do godziny 15:30.

2. O zachowaniu terminu zlo2enia wniosku decyduje data wplywu podpisanego wniosku
o udzielenie Grantu do seketariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie
dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbior
przesylki) - je2eli wniosek o udzielenie Grantu zostal dostarczony przez Wnioskodawcq
lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiScie albo za poSrednictwem kuriera.

g. Wniosek o udzielenie Grantu zlo2ony poza ogloszonym terminem naboru nie zostaje

poddany ocenie, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

4. Wniosek mo2e sklada6 wla6ciciel, wsp6hvla6ciciel.

s. Wnioski nale2y skladai na obowiqzujqcym aktualnie formularzu, wla6ciwym dla naboru
w ramach Projektu.

6. Wz6r wniosku o dofinasowanie stanowi Zarqcztik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji
projekt6w grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Regulaminem), kt6ry jest dostqpny na

stronie: http3//bip.um.branskwrotapodlasia.pl



Na co i kto moie skladad wnioski?

Kto moie skladad wnioski?
. Beneficjentem Grantu (GrantobiorcQ s4 osoby fizyczne posiadaj4ce prawo do

dysponowania budynkiem mieszkalnyrn polo2onym na terenie miasta Brafsk.

Przez ,,dysponowanie" nale2y rozumie6 prawo wlasnoSci (w t1,rn wsp6hvlasno5i).

Na co moina otrzymat dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem bqd4 objqte projekty grantowe (zgodne z arl.35
i art. 36 ustawy z dnia I I lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki
sp6jnoSci finansowanych w perspektyrrie finansowej 2014-2020), dotycz4ce inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wltwarzania energii elektrycznej iilub cieplnej
wykorzystuj4cych energiq sloneczn4 polegajqcych na instalacji ogrriw fotowoltaicznych lub
kolektor6w slonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na
potrzeby wlasne Grantobiorc6w z terenu Miasta Bransk, tj. z wytqczeniem budynk6w,
w kt6rych prowadzona jest dzialalno6i gospodarcza, w tym dzialalnoSi rolnicza.

Warunki szczeg6lowe:
. Energia wltworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach slonecznych powinna

by( przeznaczona wyl4cznie na wlasne potrzeby mieszkarlc6w (Grantobiorc6w). Nie jest
dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej dzialalno5ci gospodarczej,
w t).rn dzialalno6ci rolniczej.

. Nie dopuszcza siq monta'2u mikroinstalacji fotowoltaicznej,&olektor6w slonecznych na
budynkach mieszkalnych, kt6rych dachy pokrle sE materialami lub wyrobami
zawierajqcymi azbest. WlaSciciele takich budynk6w mog4 wzi4i udzial w projekcie pod
warunkiern zlolenia oSwiadczenia, 2e przed wykonaniem milroinstalacji fotowoltaicznej
lub montzr2em kolektor6w slonecznych, na wlasny koszt i zgodnie z obowi4zujqcymi
przepisami prawa, wymieniq pokrycie dachowe na nowe,

. Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektor6w slonecznych powinna by6 dostosowana do
rocznego zapotrzebowania na energiq elektryczn{cieplnq. Instalacja fotowoltaiczna
powinna byd dobrana, aby calkowita ilo56 energii elektrycznej wyprodukowanej
i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalacjq objqtq grantem w rocznym
okresie rozliczeniowym nie przekroczyla 120% calkowitej ilo3ci energii elektrycznej
pobranej z sieci energetycztej przez Grantobiorcq w tym samym okresie rozliczeniowym,

. Inwestycje musza by6 realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza,
z poszanowaniem wymog6w dyrektywy 2008/50AVE w sprawie jako6ci powietrza
i czystego powietrza dla Europy oraz celem dotycz4cym zmniejszenia ernisji,

. Projekty mtszq przyczyfiai siq do rcalizacji krajowego celu dotyczqcego 15%o ndzial.t
OZE w konsumpcji energii og6lern w 2020 oriv muszq zapewniai poszanowanie
Srodowiska i ochronq kajobrazu (co jest mo2liwe zw\aszcza w przypadku zastosowania
mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzglqdnia6 ogtaniczenia wynikajEce
z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojew6dzkim i lokalnym oraz
potencjalny wplyw projekt6w na Srodowisko np. oddzialywanie na tereny cenne
przyrodniczo i gatunki chronione),

. Projekty powinny kumulowai efekty Srodowiskowe (bilans energetyczny, bilans COz,
r62norodno66 biologiczn4 l<rajobraz oraz emisjq zanieczys zczeh powietzalemisjq PM),



Grant mo2e zosta6. przeznaczony rB montaz instalacji OZE wykonystuj4cych tylko
energiq slonecznq - instalacji ogrriw fotowoltaicznych lub kolektor6w slonecznych. Grant
nie mo2e by{ przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegajqcej na budowie lub
monta'2u urzqdzenia wykorzystuj4cego inn4 energiq odnawialn4 (np. wiatru, termalna.
otrzymyrv anq z biomasy, biogazu),

Grantobiorcq nie mo2e by6 podmiot wykluczony z mo2liwo6ci otrzymania
dofinansowania,

Dofinansowanie w formie Grantu mo2e by6 udzielone na przedsiqwziqcia, kt6re nie
zostaty zakohczone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcq musz4 byc
wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiqdzy GrantobiorcE i
benefi cjentem projektu grantowego).

Szczeg6lowe wymagania instalowanych urzqdzen okeSlono w Zalqczntku m 1

,,Wymagania techniczne" do Regulaminu.

Krvteria wyboru nroiekt6w
Kryteria wyboru projekt6w zostaly okre6lone w Zalqcznikt nr 3 Regulamin wyboru
i realizacji projekt6w grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2O20.

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:
. Dofinansowanie w formie Grantu lqcznie do 65oh kosztriw kwalifikowanych instalacji

wchodz4cych w sklad projektu grantowego.

. Maksymalna wartoSi koszt6w kwalifikowanych wynosi 7.000,00 zl za I kWp.

. WartoSi Grantu uzale2niona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkui4cej energiq
elektryczn4 na potrzeby budynku mieszkalnego.

096lna pula Srodk6w przeznaczona na dofinansowanie projekt6w dla dofinansowanie w
formie grantu - do I 293 500,00 zl.

Niezbedne dokumenty
Regulamin wyboru i realizacji projekt6w grantowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 201 4-2020.

Zal4czniki do Regulaminu u'yboru i realizacji projekt6w grantowych:

I . Wymagania techniczne.

2. Wz6r Wniosku o udzielenie Grantu.

3. Krleria wyboru projekt6w.

4. Wz6r Umowy o powierzenie Grantu.

5. Wykaz akt6w prawnych.
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Eugeniusz Koczewski


