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Szanowni Paristwo.

Milo mi poinformowai, 2e zakoitczona zostala weryfikacja wniosk6w o

dofinansowanie w postaci refundacji koszt6w poniesionych na monta2 instalacji

odnawialnych zr6del energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solamych

na terenie Gminy Moriki w ramach projektu pt: ,,Instalacja ogniw

fotowoltaiczrych oraz koleltor6w slonecznych na budynkach mieszkalnych na

potrzeby wlasne mieszkaric6w Gminy Moriki".

W czasie naboru wptynqly 73 prawidlowo przygotowane wnioski, w tym

6 na zamontowanie instalacji hybrydowych i 67 na znmontowanie instalacji

fotowoltaicznych. Z uwagi na dysponowarr1 przez Gminq Moriki na ten cel

kwotq oraz zaloiony poziom refundacji koszt6w (szczeg6ly w regulaminie

naboru) dofinansowanie zostalo przyznane na zamootowanie 6 instalacji

hybrydowych oraz dla 54 instalacji fotowoltaicznych. Kazdy Grantobiorca

zostanie powiadomiony o uzyskaniu dofinansowania i zaproszony do podpisania

umowy,

Na liScie rezerwowej znajduje siq 13 wniosk6w. BEda one mogly

uzyska6 dofinansowanie tylko w pr4padku rezygnacji os6b z list

podstawowych lub w pr4,padku oszczqdnoSci wynikajqcych z realizacji

instalacji poni2ej planowanych koszt6w.

Z uwagi na procedury realizacji jakie powinni stosowai Grantobiorcy,

proszq Pafistwa o dokladne zapoznanie siq:

l. z regulaminem udzielania dofinansowania,

2. z wzorem umowy o powierzenie grantu,
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3. z minimalnymi parametrami technicznymi mikroinstalacji OZE wraz z list4

koszt6w kwalifikowanych

Niedotrrymanie procedury realizacji opisanej w w/w dokumentach

skutkowad bpdzie rozwiqzaniem umowy i wstrrymanie- ..ffi&Ctjtr!',nu
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Zalqcnik.t:

l. Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania

obejmuj4cych monta2 instalacji hybrydowych na terenie miasta Mofki.

2. Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania

obejmuj4cych monta2 instalacji hybrydowych na terenie Gminy Moriki.

3. Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania

obejmujqcych monta2 instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Moiki.

4. Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania

obejmuj4cych montaZ instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Moriki.

5. Lista rezerwowa.

6. Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji koszt6w

poniesionych na monta2 instalacji odnawialnych zr6del energii: instalacji

fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy Moriki w ramach

projektu pt: ,Jnstalacja ogniw fotowoltaicznych oraz koleklor6w slonecznych

na budynkach mieszkalnych na potrzeby wlasne mieszkaric6w Gminy

Moriki"

7. Wz6r umowy o powierzenie grantu,

8. Minimalne paftrmetry techniczne mikroinstalacji OZE wraz z listq koszt6w

kwalifikowanych



Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania na montai instalacii
fotowoltaicznych na terenie miasta Mof ki

l"p lmiQ i narwisko
lnstalacia

fotowoltaicrna
Lp lmie i narwisko

lnstalacia
totowoltaiczna

1 lwona i Marcin Laszcz L,7 20 Piotr Grochowski 3

2 Adam Jabloriski 4,O7 2t Renata i Marek Siuchno 4,8

3 Tadeusz Henryk Grqdzki 5 22 Monika Olszewska

4 Ryszarda Zalewska 23 Adam tapiiski 4,2

5 Tomasz Soko'lowski 4 24 Pawel woiniewski 5

6 Teresa i Marek Minkiewicz 4,5 25 Marwna .Jaworowska 5

7 Anna i Tadeusz Malinowscy 5 26 Jan Rafalko 4,5

8
Ryszard Antoni Wiszowaty,

Magdalena Pawluk
4,O7 27 Seweryna Jankowska 4,6

9 Miroslaw Paniczko 5 28 Malgorzata i Andrzej Kuczyiscy 5

10 J6zef Zbigniew Falkowski 4,2 29 5

11 Teresa Magnuszewska 4,99 30 Alfred Koda 5

L2 Miroslaw Magnuszewski 1,5 31 Dorota Szoch 5

13 Lech Abramowicz 5 32 J6zef Bielski 5

t4 Rafal Kuczyfski 3,5 33 Ewelina wardach 3,6

15 Malgorzata i Maciej Sykulscy 5 34 Adam laskowski 5

16 lerzy Bogdan 5 35 Andrzej Konopko 3,2

t7 Mateusz Amonowicz 5 35 Slawomir Swierzbi6ski 5

r8 Mariusz Grygo l7 Alina Czajkowska 3,6

19 Roman Strzeszewski 38 5
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Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania na montai instalacji

fotowoltaicznych na terenie gminy Moriki

tp lmie i nazwisko

1 Zdzislaw Purta 5

2 Marek Dziekoriski 3,3

3 Jacek Pawel Osicki

4 Grzegorz Czajkowski 2,75

5 Andrzej Golqbiewski 5

5 Andrzej Rutkowski 5

7 Dariusz Danilowski 5

8 Leszek Lewkowski 5

9 Slawomir Dziekoriski 4,2

10 Grzegorz Sawicki 5

11 Miroslaw Bielski 5

L2 Pawel Skutnik 5

13 cezary MaBnuszewski

L4 Mariusz Piasecki 5

15 Piotr Purta 4,4

15 5
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Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania na montai instalacji hybrydowych
na terenie miasta Mof ki

Lp lmie i nazwisko lnstalacia lotowoltaiczna Panele sloneczne

1 Miroslaw Karwowski 4,75 3 osoby

2 Lech Oszczapi6ski 4,9 5 os6b

3 Andrzej Bogdadski 3 osoby

4 Boiena Cybulska 2,4 3 osoby
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Lista podstawowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania na montai instalacji hybrydowych

na terenie gminy Mo6ki

Lp lmie i nazwisko lnstalacia fotowoltaiczna Panele sloneczne

1 lgnacy Lech Makowski 5 6 os6b

2 Urszula Safiejko 3,35 4 osoby
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Lista rezerwowa wniosk6w zakwalifikowanych do dofinansowania na montai
instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Moiki

Lp lmi€ i nazwisko lnrtalacia f otowohaicu na

1 Agata i Slawomir Szpyruk 4,68

2 Renata i Karol wojtach

3 Cezary Janczylo 4,2

4 Jolanta i Tomasz Zdafscy 4,5

5 Andrze.j Talalaj 5

6 Ewa Cybulska 5

7 Barbara Bo2ena Gieiko 4,18

Maria Romanowicz 4,2

9 Marta Orzechowska

10 Janusz GrzeBorczyk 4

11 Joanna Gulewicz

AntoniJarocki 4

13 5
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Zalqcznik nr 2 do Regulaminu

A. INSTAIAOE FOTOWOTTAIGZNE (PV, panele fotowoltaiczne)

lnstalacja fotowoltaiczna powinna by6 tak dobrana, aby calkowita ilo56 energii elektrycznej
wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalacjq objQta grantem w
rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyla 12096 calkowitej iloici energii elektrycznej
pobranej z sieci energetycznej pzez Grantobiorcq na potrzeby budynku mieszkalnego w tym
samym okresie rozliczeniowym.

1. Min. moc modulu: 300 Wp (standardowe warunki badania: nateienie
naslonecznienia 1fi)0 Wm2, temperatura ogniwa 25"C i wspolczynnik masy

powietza AM 1,5)

2. Wymogi potwierdzajqce jakoid: Ceffikowano wedlug: IEC 61215, IEC 61730

3. Amoniak: lEC627tG

4. Mgla solna: IEC 51701

5. llo56 kom6rek: min 60

6. Sprawno56 modutu (min): 19%, (standardowe warunki badania: natQienie

nastonecznienia 1fiD Wm2, temperatura ogniwa 25"C i wsp6lczynnik masy

powietza AM 1,5)

7. Typ modulu: Monokrystaliczny

8. OdpornoSd na grad zgodnie z norme 61215

9. Wytzymaloid mechaniczna na obciqienie od 6niegu / wiatru: 540o,l 24AO Pa

10. Min. temperaturowy zakres pracy: - 40 do +85 C

11. Obciqienie pradem wstecznym: 20 A

12. Puszka pnylqczeniowa: 1P67, 3 diody

13. Liniowa gwarancja spadku mocy

14. Tolerancja mocy: 0/+5W

15. Moduty fotowoltaiczne naleiy zamontowai na konstrukcji aluminiowej dedykowanej

do tego typu rozwiqzafi dla danego rodzaju dachu, dopuszcza sie konstrukcje ze stali

nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduty zamocowad do

upnednio wykonanej konstrukcji za pomocq klem mocujqcych o odpowiedniej

I

MINIMATNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTATAOI OZE

WRAZ Z USTA KOSZT6W KWAUFIXOWAilYCH



wysokoici r6wnej gruboSci ramki modulu. Zaprojektowane moduly polqczy6 ze sobq
szeretowo w jeden lub dwa ladcuchy. Falownik zamontowad w miejscu wskazanym
przez inwestora.

15. lnwerter fotowoltaiczny:

a. topologia beztransformatorowa;

b. moc inwertera dobrana w granicach 85-115% mocy catkowitej instalacji PV;

c. stopiei ochrony: min. lP55;

d. sprawnoid maksymalna > 97%;

e. min. 5 lat gwarancji;

f. wbudowane zabezpieczenie odcinajqce napiQcie przy braku obecnoici sieci
zasilajqcej;

g. moiliwo6d komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe.

17. Kable fotowoltaiczne - powinny cechowad siq podwyiszonq odporno6ciq na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoiciq na podwyiszonq
temperaturQ pracy oraz byd odporne na promieniowanie UV. Calo36 okablowania
powinna byd prowadzona w korgkach kablowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV.

18. Uzqdzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze nii
12 miesiqcy.

19. Unqdzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq posiadai gwarancjq producent6w:

a. na wady ukryte modul6w fotowohaicznych min. 10 lat,

b. na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciqgu 10 lat minimum 9O%,

c. na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciqgu 25 lat minimum g0%,

d. gwarancja na pozostale urzqdzenia na co najmniej 6lat od daty odbioru
ko6cowego,

e. posiadad instrukcjq obslugi i uiytkowania w jqzyku polskim.

20. lnstalacja musi posiadad rqkojmiq wykonawcy instalacji na co najmniej 6lat od daty
odbioru koicowego.

Naleiy dolqczyd do oferty autoryzacjq producenta na montai i serwis paneli
fotowoltaicznych (wydane min. 12 miesiecy przed montaiem instalacjil oraz symulacje
pracy poszczeg6lnych instalacji (zestaw6rr) wykonanych ta pomocq programu
komputerourego potwierdzajqce spelnienie minimalnej mocy orar uzysku energetycznego
z instalacji fotowoltaicznej.

2



8. INSTALAOE SOLARNE (KOIEKTORY STONECZNE)

Kolektory sloneczne slu2q do podgrzewania zimnei wody do cel6w uiytkowych w
gospodarstwie domowym za pomoce energii slonecznej. Liczba montowanych kolektor6w
stonecznych i pojemno6d zbiornika na cieplq wodq zaleiy od liczby os6b zamieszkujqcych w
danym gospodarstwie domowym.

3

1. Typ kolektora: plaski

2. Material obudowy kolektora: aluminium, obudowa wykonana z jednego profilu

3. WielkoSd - wymagana powierzchnia brutto pojedynczego kolekora: max 2,0 m2

4. Wielko6. - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora min 1,855 m2

5. Material absorbera i pn ejmowanie ciepla: aluminium z powlokq wysokoselektyrnq

5. Rodzaj polqczenia absorbera z meandrem: Spawanie laserowe

7. Konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych

8. Szklo solarne: szkto solarne o gruboici min. 4mm

9. Rodzaj powiezchni szkla: szklo strukturalne z powlokq antyrefleksyjnq. Obecno56

powloki antyrefleksyjnej oraz lnformacja o transmisji solarnej zawarta w
sprawozdaniu z badai na zgodnoS6 z norme EN ISO 9806:2013 wydanym przez

akredytowana jednostkq badawczq

10. Polqczenie wzajemne kolektor6w w polach: Za pomocq lqcznik6w bocznych, bez

polqczefi ponad g6rnq krawqdziq kolektora, umoiliwiajqce kompensacjq naprqieri

termicznych.

11. Sprawnosi optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury:

a. sprawnoSd optyczna: min 84 8

b. wsp6tczynnik strat a1 max 3,7 78 [Wm 2 K]

c. wsp6lczynnik strat a2 max 0,0L6|W/m2K2

12. Max dopuszczalna temp. pracy (temp. przy GS = 1000 [Wm2] i dT = 30["C]: max 2(X)

st. C

13. Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opr6inionego): max 40 kg

14. Moc uiyteczna kolektora przy nateieniu promieniowania 1000 Wm2 oraz r6inicy

temperatury (T m T a ) wg PN EN L2975 2: Dla T m T a = 0 K -> min 1320 W

15. Szczelnoid kolekora na deszcz pot\irierdzone wynikami z badafi Solar Keymark wg EN

ISO 9806:2013

16. Kolektor pneszedl pozytywnie badanie szczelnoici na deszcz

17. Urzedzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze nii
12 miesiecy.



18. lnstalacja musi posiadad licznik ciepla lub sterownik, kt6ry bqdzie zliczal energiq

cieplnq na poczet c.w.u.

19. Uzqdzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq posiadad gwarancjq producent6w:

a. kolektory solarne - minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajqcego (bez uwag) protokolu odbioru koficowego, otaz

gwarantowana iywotno5d nie kr6tsza jak 25 lat,

b. podgnewacz wody - 10 lat,

c. pozostaly osptz Qt instalacji solarnej minimum 6 lat gwarancji,

d. sterowniki 6 lat gwarancji,

e. posiada6 instrukcjq obslugi i uiytkowania w jqzyku polskim.

20. lnstalacja musi posiadad rqkojmiq wykonawry instalacji na co najmniej 6 lat od daty

odbioru koricowego

Dla potwierdzenia parametr6w kolektora naleiy zaQczy6 do oferty:

Sprawozdanie z badaf wg normy EN 12975-1:2fl16+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN

ISO 9806:2013 wydane przez niezaleinq jednostke badawczQ (lub r6wnoraine),
Cerffikat zgodnoici SOLAR XEYMARK lub r6wnowainy wydany przez niezaleinq
jednostkq badawczq.

C. I(OSZTY KWALIFIXOWALNE:

Do katalogu koszt6w kwalifikowalnych moina zaliczy6 wylqcznie nastqpujqce wydatki:

1. Zakup i montai urzqdzei produkujqcych energiq elektrycznq z promieniowania
slonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energiq cieplnq z promieniowania stonecznego
(kolektory sloneczne).

2. Przylqczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podlqczenie instalacji
kolektor6w slonecznych do istniejqcego systemu cieplowniczego (centralne ognewanie,
ciepla woda uiytkowa).

3. Zakup urzqdzei oraz oprogramowania sluiqcych do zdalnego monitorowania unqdzeri
produkujqcych energiq z OZE.

4. Wykonanie instalacji odgromowej dotyczqcej tylko i wylqcznie zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej pzed wyladowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem
kwalifikowalnym nie moie byi instalacja odgromowa calego budynku, na kt6rym mo2liwy
jest montai systemu PV).

5. Koszty przygotowawcze, w szczeg6lnoSci kosztami dokumentacji technicznej a takie
dokumentacji kosztorysowej.

a

a
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Zalqcznik nr 4 do Regulaminu

Umowa o powierzenie grantu

Data

Numer umowy:

zawarta pomiqdzy:

Gminq Modki
ul. Slowackiego 5a

19-100 Moriki

zwan4 w dalszej czesci Umowy Grantodawcq reprezentowanE przez:

(lmiq i nazwisko

/Stanowisko)
(lmie i nazwisko)

(lmiq i nazwisko)

(Adres)

(Numer i seria

dowodu osobistego)

zwanym (Q) w dalszej czqici Umowy G6ntoblorcQ.

zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji koszt6w poniesionych

na montai instalacji odnawialnych ir6del energii (regulamin wyboru Srantobiorc6w) zawarto umowe

o nastqpujqcej tre6ci:

0 I Prredmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Grantobiorc-y Srantu na realizacjq przedsiqwziqcia

polegajlcego na montaiu instotocji kolektordw slonecznych* dla..,..os6b, montoiu instolacii

fotowoltoicznej o mocy .......... kwp' na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy

Grantobiorca ma prawo do dysponowania powyiszq nieruchomo6ciQ.

2. Grant udzielany jest ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju ReSionalnego w ramach

Regionalnego Programu OperacyjneBo Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

3. Grant przekazywany jest pzez Grantodawcq w formie refundacji.

4. Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do korica okresu Trwaloici projektu - okresu 5 lat od daty

platnosci koicowej na rzecz Grantodawcy.

7
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S 2 Wartosd powierzonego Grantu i wartoSa inwestycii

Grantodawca powierza Grantobiorcy Grant na realizacjq przedsiewziecia, o kt6rym mowa w 5 1 ust.

1, o wartosci zl brutto (slownie: ......................... zl brutto). Grant bedzie wyplacony

w terminie do 14 dni liczQc od dnia zatwierdzenia przez Grantodawcg wniosku o wyplatQ grantu, pod

warunkiem uprzedniego przekazania Srodk6w na wyplatq grantu przez lnstytucjQ Zarzqdzajqcq
Re8ionalnym Programem Operacyjnym Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej lZ

RPOWP). W uzasadnionych sytuacjach termin ten moie ulec wydluieniu (np. nieprzekazanie Srodk6w
przez lZ RPOWP). Niewykorzystana czqad Grantu podlega zwrotowi w terminie okreslonym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z p6in. zm.)

Calkowita wartoJd przedsiewziecia (wartosd wydatk6w kwalifikowalnych), o kt6rym mowa w 5 1 ust.
1, wynosi zl brutto (slownie: .............................................21 brutto).

3. Grant stanowi nie wiecej nii 65% calkowitej warto5ci przedsiewziecia.

4. Grantobiorca jest zobowiazany do poniesienia koszt6w niekwalifikowanych stanowiAcych r6inicQ
pomiqdzy calkowitQ wartoiciA przedsiQwziQcia a wartoscia powierzonego Grantu.

5. Jereli wartos6 faktycznie poniesionych wydatk6w bqdzie wyisza nii warto56 okreilona w g 2 ust. 2,
na rzecz Grantobiorcy zostanie wyplacona niezmieniona kwota Grantu w wysokosci okreslonej w 5 2
ust. 1.

6. Jeieli wartosd faktycznie poniesionych przez Grantobiorcq wydatk6w bedzie niisza nii wartoji
okreslona w I 2 ust. 2, na rzecz Grantobiorcy zostanie wyplacona kwota Grantu odpowiadajqca
procentowemu udzialowi grantu w wartosci faktycznie poniesionych koszt6w kwalifikowanych.

0 3 Termin realizacji przedsigwziqcia

1. Grantobiorca zobowiqzuje siq do zrealizowania przedsigwziecia okreslonego w S 1 ust. 1

nie p6iniej nii do 3L.0L.2022 r.(wpisad date z ogloszenia o naborze wniosk6w o udzielenie grantu).
Jako datq zakoficzenia przedsiqwziqcia przyjmuje sie date zatwierdzenia przez Grantodawce
protokolu odbioru podpisanego pzez Grantobiorcq i Wykonawcq.

2. Grantobiorca zobowiqzuje siq do zloienia wniosku o wyplatQ Grantu nie p6iniej nii 30 dni
kalendanowych od daty dokonania platno6ci za instalacjg.

3. Termin zakoiczenia realizacji przedsiewziqcia okreslony w ust. 1 moie by6 zmieniony
w formie aneksu do niniejszej umowy na uzasadniony pisemny wniosek Grantobiorcy, pod
warunkiem nienaruszenia zapis6w niniejsze.i umowy. Data zakoficzenia realizacji pnedsiqwziecia nie
mo2e byd jednak p6iniejsza nii do 1L.O7.2O22 r.(wpisad datq z ogloszenia o naboze wniosk6w o
udzielenie Brantu).

$ 4 Zadania i zobowiqzania Grantobiorra w ramach umowy

1. Grantobiorca zobowiqzuje siq do zrealizowania przedsiqwziqcia okreslonego w S 1 ust. 1

w pelnym zakresie. wlaSciciel/wsp6lwla6ciciel / posiadacz innego Mulu prawnego do nieruchomosci
staje sie odpowiednio wlagcicielem/ wspdhrrrlaScicielem/ posiadaczem innego Mulu prawnego do
instalacji objQtej Projektem.

2. Grantobiorca zobowiQzany jest do uzyskania od Wykonawcy faktury VAT lub rachunku
w zakresie zgodnym z uproszczonq dokumentacjq technicznq.

2
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3. Po zakoiczeniu montaiu instalacji objetej Projektem, Grantobiorca zobowiAzany jest

w ciagu 7 dni kalendarzowych poinformowad Grantodawcq o fakcie podpisania

z Wykonawcq protokolu odbioru.
4. Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadajEcego odpowiednie uprawnienia

i doiwiadczenie w realizacji podobnych inwestycji.

5. Grantobiorca zobowiQzanyjest do wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonej analizy rynku.
5. Grantobiorca zobowiqzany jest do poniesienia wydatk6w w spos6b oszczqdny,

tzn. niezawyiony w stosunku do Srednich cen istawek rynkowych ispelniajqcy wymogi uzyskiwania

najlepszych efekt6w z danych naklad6w.
7. Grantobiorca nie moie wykorzystai Grantu na sfinansowanie montaiu instalacji,

w przypadku kt6rej uzyskal uprzednio dofinansowanie ze Srodk6w publicznych. Grantobiorca

zobowiQzuje sie takie, ie w przyszlo5ci nie bqdzie wystqpowal o uzyskanie takiego dofinansowania do

instalacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

8. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiazany podpisad weksel in blanco na rzecz

Grantodawcy, kt6ry moie zostai grzez niego wypelniony zgodnie z deklaracjq wekslowq, w

przypadku wypowiedzenia umowy i niezwr6cenia przez Grantobiorcq grantu zgodnie z zapisami 5 8.

Zabezpieczenie zostanie zwr6cone Grantobiorcy po uplywie okresu trwaloici oraz spelnieniu

wszystkich przeslanek wynikajqcych z Umowy.

9. Grantobiorca wyraia zgodq na:

a. przetwarzanie i publikacjq swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach zwilzanych z

niniejszym Pro.iektem zgodnie z ustawA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z2OL9 r., poz. 1781 j.t.);

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

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

ianaliz zwiazanych z realizacjq Projektu.

10. W okresie trwalosci projektu Grantobiorca jest zobowilzany do eksploatacji instolocji kolektor6w

slonecznychr i/lub instolocji fotowoltoicznej* zgodnie z instrukcja obslugi, zapewnienia instalacji

niezbqdnych warunk6w do prawidlowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak r6wniei

do jej odpowiedniego serwisowania oraz ubezpieczenia, co moie podlegad procedurze kontrolnej

zgodnie z zapisami $6.
11. Po montaiu instalacji fotowoltaicznej Grantobiorca zobowiQzany jest niezwlocznie dostarczyd do

Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek o przylqczenie mikroinstalacji. Po zlozeniu wniosku o

przylqczenie mikroinstalacji Grantobiorca zobowiqzany .iest do podpisania umowy lub aneksu do

umowy ze sprzedawcq energii, umoiliwiajqcq rozliczenie produkcji i zakupu energii w bilansach

rocznych zgodnie z Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ir6dlach energii z p6iniejszymi

zmianami.

12. W okresie trwalogci projektu Grantobiorca zobowiqzuje siQ do przekazywania Grantodawcy

informacii o ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej i/lub cieplnej na kaide iedanie Grantodawcy,

jednak nie rzadziej nii raz w roku, do koica stycznia kolejnego roku. Grantobiorca zobowiazany jest

poinformowad Grantodawcq o ilo3ci wyprodukowanej energii na piSmie lub poczta elektroniczne.

13. W okresie trwaloici projektu Grantobiorca zobowiqzuje siq pokryd wszelkie koszty napraw instalacji

wynikajace ze zle8o jej uiytkowania.
14. W okresie realizacji itrwalosci projektu Grantobiorca zobowiqzuje siq umoiliwid dostqp Grantodawcy

(oraz podmiotom przez niego wskazanym) do kaidego elementu instalacji fotowoltoicznei/
kolektor6w slonecznych+ realizowanej na podstawie niniejszej umowy oraz dokumentacji zwiqzanej z

wyborem Wykonawcy i realizacjq inwestycji.

15. W okresie trwalosci projektu Grantobiorca zobowiazuje siq do niezwlocznego (tj. nie p6iniej nii w
terminie 5 dni kalendarzowych) zglaszania do Grantodawcy oraz Wykonawcy (na pismie lub pocztq
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elektronicznq) wszelkich przypadk6w uszkodzenia instalacji, jej wadliwego funkcjonowania,

zniszczenia oraz wszelkich okoliczno6ci zwiazanych ze wskazanymi sytuacjami. W prrypadku

zniszczenia instalacji Grantobiorca jest zobowiqzany do jej niezwlocznego odtworzenia ze Srodk6w

wlasnych.

16. W okresie trwalo6ci projektu Grantobiorca zobowiqzuje siQ nie podejmowai czynno3ci mogqclch

modyfikowad, przeprojektowywad, przebudowywad, przerabiad lub dokonywad zmian

konstrukcyjnych zamontowanych urzEdzef w ramach wykonanej instalacji.

17. Grantobiorca ponosi ostatecznq odpowiedzialnosd za wyb6r wykonawcy oraz zakres
i wykonanie instalacji.

18. Grantobiorca zobowiqzany jest do informowania w formie pisemnej Grantodawcy
o wszelkich zdarzeniach majQcych wplyw na zmiany w realizacji Umowy w okresie realizac.ii i
trwalosci projektu.

19. Grantobiorca zobowiAzuje sie do poddania dzialaniom kontrolnym, w tym do poddania siQ

dzialaniom kontrolnym prowadzonym przez GrantodawcQ bezpo3rednio, po5rednio za pomoce

zewnetrznych podmiot6w, jak r6wniei przez podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE pod

rygorem zwrotu wyplaconego Grantu.
20. Grantobiorca o(wiadcza, ie biorqc pod uwagq przepisy prawa nie jest wykluczony z moiliwosci

otrrymania dofi nansowania.

21. Grantobiorca o5wiadcza, ie jego prawo do dysponowania nieruchomoscie wskazane we Wniosku o
przyznanie grantu jest aktualne.

22. W przypadku zbycia nieruchomoici, o kt6rej mowa w I 1 ust. 1, na rzecz osoby trzeciej Grantobiorca
zobowiezany .iest przeniesd obowiazki i prawa wynikajace z niniejszej Umowy, w tym obowiqzek do
poddania siq dzialaniom kontrolnym, utrzymania efektu rzeczowego projektu, wypelnienia
wskainik6w energetycznych i ekologicznych. o zbyciu nieruchomo5ci Grantobiorca winien
poinformowad pisemnie Grantodawce w terminie 30 dni przed planowanQ data zbycia
nieruchomoSci.

5 5 Zadania i zobowiazania Grantodawry w ramach umowy

1, Grantodawca udziela Grantu w wysokoSci okreSlonej w g 2 na warunkach okre5lonych
w57.

2. Grantodawca pelni funkcjg kontrolnq w zakresie okreSlonym w 5 6.
3. Grantodawca dokonuje zatwierdzenia dokument6w przedlo2onych p'zzez Grantobiorcq

w szczeg6lnoSci protokolu odbioru.
4. Grantodawca zobowiAzany jest do informowania Grantobiorcy o wszelkich zdaneniach majacych

wplyw na zmiany w realizacji umowy.

S 6 Kontrola prredslewziecia

1. Kontroli dokonuje Grantodawca bezpoirednio jak r6wniei poprzez delegowanie czesci lub calosci
zadai kontrolnych podmiotom zewnetrznym. Kontroli moze dokonad inny uprawniony podmiot (na
przyklad lnstl^ucja ZanqdzajAca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew6dztwa podlaskiego
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na lata 2014-2020, Krajowa Administracja Skarbowa, Komisja Europejska). Kontrole moga byi
przeprowadzane na kaidym etapie realizacji przedsiqwziqcia oraz w okresie trwaloSci projektu.

2. Decyzja o powierzeniu funkcji kontrolnych podmiotom zewnetnnym naleiy w calosci

do Grantodawcy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

3. Grantodawca pelni funkcjq kontrolnq poprzez weryfikacjq dokument6w przedloionych przez

Grantobiorce jak r6wniei poprzez inspekcje terenowe.
4. Grantodawca zobowiqzany jest udostepnid do wglqdu protokoly pokontrolne Grantobiorcy, kt6rego

dotyczyla kontrola w siedzibie Grantodawcy.
5. Kontrole moga byd przeprowadzane w miejscu wykonania instalacji.

5. O wszczqciu dzialaf kontrolnych Grantodawca informuje Grantobiorce pisemnie na 7 dni

kalendanowych przed rozpoczqciem dzialari kontrolnych. W tre6ci pisma Grantodawca wskazuje

podstawowy zakres i forme kontroli.
7. W przypadku dzialaf kontrolnych polegajacych na sprawdzeniu dokumentacji Grantodawca moie

wezwad Grantobiorcq na piSmie lub poczte elektronicznA do dostarczenia wskazanej dokumentacji do

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

dostarczenie wskazanych dokument6w lub zlo2enie wyjaSnien.

8. W przypadku stwierdzenia uchybiei Grantodawca wrywa na pismie GrantobiorcQ do ich usuniecia w

wyznaczonym terminie. w przypadku nieusuniecia uchybief przez Grantobiorce, Grantodawcy

przysluguje prawo rozwiEzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. O usuniqciu uchybief

Grantobiorca informuje Grantodawcg na pi6mie w terminie 3 dni od daty ich usunigcia'

9. Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokument6w lub odmowa udzielenia informacji przez

Grantobiorce sE traktowane jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli.

10. W przypadku utrudniania przez Grantobiorcq kontroli, Grantodawca sporzldza protok6l pokontrolny,

w kt6rym wskazuje zakres kontroli oraz rodzaj i zakres utrudnie6, jakie zostaty stwierdzone. Kopia

protokolu.iest dostarczana Grantobiorcy, co stanowi podstawq do rozwiazania niniejszej umowy.

11. W przypadku powziqcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidlowo6ci w realizacji Umowy lub

wystapienia innych istotnych uchybieri ze strony Grantobiorcy, Grantodawca, moie przeprowadzie

kontrolq dorainq.
12. Grantobiorca jest zobowiqzany do przechowywania w spos6b gwarantujacy naleiyte bezpieczeistwo

informacji, wszelkich danych idokument6w zwiqzanych z realizacjq Umowy przez okres trwalo6ci

projektu.
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I 7 Warunki wyplaty grantu

1. Wyplata kwoty Grantu odbywa siq przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany we

wniosku o wyplatq Grantu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez

Grantodawcq wniosku o wyplate Srantu z zastrzeieniem ust. 2-5.

2. Warunkiem wyptaty Grantu jest dostarczenie przez Grantobiorcq wraz z wnioskiem

o wyplatq grantu:

a. Uproszczona dokumentacja techniczna (zgodna z minimalnymi parametrami dla

instalacji OZE okreilonymi w zallczniku 2 do Regulaminu wraz z opisem efekt6w

ekologicznych grantu zgodnie z zalAcznikiem 3 do Regulaminu);

b. Kopia zgloszenia rob6t budowlanych lub pozwolenia na budowQ - jeieli dotyczy;

c. Kopia Pozwolenia wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w - jeieli dotyczy;

d. Kopia dokument6w potwierdzajicych wyb6r wykonawcy (kopia zapytai ofertowych,

kopia zebranych ofert, protok6l z wyboru wykonawcy);

e. Kopia umowy z wykonawcE;



f. Kopia protokolu odbioru instalacji zatwierdzoneBo przez Grantodawce wymienionego

we wniosku o wyplate grantu;

B. Kopia dowod6w ksiqgowych (rachunki, faktury) wymienionych we wniosku o wyplatq
grantu;

h. Kopia dowoddw zaptaty wymienionych we wniosku o wyplate grantu;

i. Kopia zgloszenia do podlqczenia do sieci elektroener8etycznej;
j. ZdjQcia dokumentulQce istnienie instalacji (2 szt.);

k. Zdjqcie dokumentujace promocjq projektu zgodnie z umowq powierzenia grantu (1 szt.);

l. lnne.

3. Warunkiem wyplaty Grantu jest stwierdzenie grzez Grantodawce kompletnosci
i poprawnoSci zloionej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia uchybief w dokumentac.ji

Grantodawca wrywa Grantobiorcg na pijmie lub pocztq elektronicznQ do poprawy lub uzupelnienia
dokumentacji w wyznaczonym terminie przez GrantodawcQ.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo$ci w zloionej dokumentacji Grantodawca mo2e wszczqd

kontrolq w zakresie i na zasadach okrellonych w $ 5.

5. Warunkiem wyplaty Grantu jest brak toczecej sie w stosunku do Grantobiorcy kontroli okreslonej w 5
5.

6. W przypadku toczecego siq postqpowania kontrolnego lub uzupelniania przez GrantobiorcQ
dokumentacji data wyplaty Grantu okreslona w ust. 1 biegnie od daty stwierdzenia przez

Grantodawce poprawnoici i kompletnoSci wniosku o wyplatQ Grantu lub daty pozytywnego
zakofczenia kontroli.

5 8 Tryb i warunki rozwiQrania Umowy

1. Grantobiorca ma prawo wypowiedziei Umowq z zachowaniem miesiqcznego terminu wypowiedzenia
z zastrzeieniem, ie w ostatnim roku okresu tnrrraloici projektu okres wypowiedzenia umowy jest
trzymiesieczny. Za pisemnA zgodq obu Stron termin wypowiedzenia moie ulec skr6ceniu przy crym
skr6cenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiqzania umowy.

2. Grantodawca moie wypowiedzied Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w pzypadku, gdy:

a) wyjda na jaw fakty iokolicznosci Swiadczace o tym, ie Grantobiorca w momencie podpisania

umowy o powierzenie Grantu nie spelnial wymog6w Regulaminu wyboru Grantobiorc6w (lub
dokumentu r6wnowainego).

b) Grantobiorca w celu uzyskania Grantu przedstawil falszywe lub niepelne oSwiadczenia lub
dokumenty.

c) Grantobiorca rozpoczal realizacjg przedsiqwziqcia przed zawarciem Umowy.
d) Grantobiorca nie zrealizowal pzedsiqwziQcia w terminie wskazanym w I 3 ust 1.

e) Grantobiorca nie zloiyl wniosku o wyplate Grantu w terminie wskazanym w S 3 ust 2.

f) Grantobiorca dokonal realizacji przedsiewziecia w spos6b sprzeczny z warunkami Umowy.
g) Grantobiorca zloiyl wniosek o wyplatQ Grantu oraz inne dokumenty, w kt6rym zawarl

informacje nieodpowiadajece stanowi faktycznemu, co zostalo potwierdzone protokolem z

kontroli okreilonej w S 6.

h) Grantobiorca zaprzestal realizacji przedsiewziqcia bqdi realizuje go w spos6b sprzeczny z
postanowieniami niniejszej Umowy lub z naruszeniem prawa.

i) Grantobiorca odm6wil poddania siq kontroli, utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonuje
zalecef okre6lonych w protokole pokontrolnym.

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

instalacji.
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3. W przypadku rozwiqzania Umowy w trybach, o kt6rych mowa w ust. 1-2, Grantobiorcy nie
przysluguje odszkodowanie.

4. W przypadku rozwiqzania umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 1-2, Grantobiorca zobowiezany jest

do zwrotu caloSci otrzymanej kwoty grantu wraz z odsetkami w wysoko6ci okreilonej jak dla
zaleglosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tej kwoty do dnia zwrotu

5. W przypadku braku zwrotu Grantu w wyznaczonym terminie na konto Grantodawcy zostanie

wniesiona sprawa do sadu rejonowego wla6ciwego dla Grantodawcy.

I 9 Zwrot grantu

1. W przypadku niewywiezywania sie z realizacji Umowy Grantobiorca zobowiqzuje siq do zwrotu

Grantu na rachunek Grantodawcy w terminie 21 dni od dnia dorqczenia Grantobiorcy zawiadomienia
zawierajqcego wykaz koszt6w podlegajQcych zwrotowi.

2. Procedure zwrotu Grantu okreSla Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2OL9 r., poz.859 j.t. z p6in. zm.)

I 10 Postanowienia kofcowe

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu a czas jej obowiqzywania ustala siq do

zakoiczenia okresu trwaloici Projektu.
2. Spory wynikajAce z realizacji Umowy rozstrzy8a sad powszechny wlaSciwy dla siedziby Grantodawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treici umowy mogal byd dokonywane wylEcznie w formie aneksu

sporzqdzonego na pismie, pod rygorem niewainoSci.

4. Jeieli strony nie dojdq do porozumienia, spory bqdQ poddane rozstrrygnieciu przez sed powszechny,

wla3ciwy dla siedziby Grantodawcy.

5. Umowq sporzadzono w 2 jednobrzmiEcych egzemplarzach: l dla Grantodawcy i l dla Grantobiorcy.

Data i podpis Grantobiorcy Data i podpis osoby upowainionej do

reprezentowania Grantodawcy

7

+ niepotrzebne skreilii


