Załącznik nr 5 Regulaminu naboru grantobiorców - III edycja
Data wpływu ……………………………………..

Nr referencyjny …………………………………

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
w ramach realizacji projektu grantowego pn „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii na terenie gminy Zambrów – III edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii– konkurs w formule
grantowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Dane Grantobiorcy:
Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr telefonu:
Adres email:
Nr rachunku bankowego
Grantobiorcy:
Nr umowy z Grantodawcą
z dnia
Data zawartej umowy z
Wykonawcą na zakup i
montaż instalacji wraz z
podaniem danych
adresowych Wykonawcy
LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA
Dokładny adres realizacji
inwestycji

2. Koszty ogółem inwestycji: …………………………………………………………….. zł
3. Koszty kwalifikowalne inwestycji brutto: ………………..…………………….. zł, słownie :
……………………………………………………………………………………………… zł
4. Data rozpoczęcia realizacji zadania (d/m/r): ……………………………………………….
5. Termin zakończenia realizacji zadania (d/m/r): ………………………………………….
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a.

6. Inne dokumenty:
Oświadczenie dotyczące trwałości projektu - oryginał

b.

Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania - oryginał

c.

Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowaniaoryginał
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – oryginał

d.
e.
f.
g.
h.

Oświadczenie o wykorzystywaniu energii wyprodukowanej przez
instalację OZE wyłącznie na cele mieszkaniowe – oryginał
Kopię/je poprawnie wystawionej/ch i zapłaconej/ch wraz z
potwierdzeniem zapłaty, faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Oryginału protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę, (Załącznik nr 6 Protokół odbioru końcowego).
Kopii umowy Grantobiorcy z wykonawcą (jeśli dotyczy) lub zlecenia,

Zał. 1 a do wniosku
o płatność
Zał. 1 b do wniosku
o płatność
Zał. 1c do wniosku
o płatność
Zał.1 d do wniosku
o płatność
Zał. 1 e do wniosku
o płatność

i.
j.

Kopii kosztorysu powykonawczego,
Kopii podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia
mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
potrwierdzonego pieczęcią „Wpłynęło” lub kopię umowy z operatorem
sieci dystrybucyjnej, wskazującą na korzystanie z rozliczeń
prosumenckich i oddawanie energii do sieci (oryginał do wglądu).
k. Kopie kart katalogowych i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych
urządzeń.
l. Rysunek/szkic przedstawiający lokalizację.
m. Projekcję przedstawiającą przewidywaną produkcję energii dla
wykonanej instalacji.
n. Opis systemu monitorowania produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.
o. Instrukcja użytkowania instalacji w języku polskim.
p. Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji.
q. Zdjęcie licznika dwukierunkowego, jego numer.
r. Zdjęcie (zdjęcia) nieruchomości z widocznymi połaciami gdzie
zamontowano panele.
s. Zdjęcie zamontowanego inwertera.
t. Zdjęcie tabliczki informacyjno-pamiątkowej dofinansowania ze środków
UE.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………

………………………………………………...

Data złożenia wniosku [dd/mm/rrrr]

Podpis grantobiorcy

7. WYPEŁNIA GRANTODAWCA
Data weryfikacji wniosku [dd/mm/rrrr] ……………………………………
Podpis osoby weryfikującej wniosek ze strony Grantodawcy

……………………………………
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Załącznik 1a do wniosku o płatność
Oświadczenie dotyczące trwałości projektu
Ja niżej podpisany(a) zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu w postaci poprzez zapewnienie
poprawnej pracy instalacji OZE i utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym.
Jak również zobowiązuję się do niezmieniania miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez
okres trwałości projektu tj. 5-ciu lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rzecz Gminy Zambrów.
…………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik 1b do wniosku o płatność

Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania
Ja niżej podpisany(a) oświadczam że na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w umowie
powierzenia Grantu, nie uzyskałem/uzyskałam innego dofinansowania z jakichkolwiek środków
krajowych jak i zagranicznych oraz o dodatkowe dofinansowanie nie będę się starał/starała
w przyszłości.
…………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik 1c do wniosku o płatność

Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu: „Budowa
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – III edycja” oraz
przepisy prawa nie jestem wykluczony(a) z możliwości otrzymania dofinansowania.

……………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis
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Załącznik 1d do wniosku o płatność
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością jest aktualne.

…………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik 1e do wniosku o płatność

Oświadczenie o wykorzystywaniu energii wyprodukowanej przez instalację OZE
wyłącznie na cele mieszkaniowe
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku, w którym wykonana została instalacja OZE w ramach
niniejszego Projektu nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza obejmująca
wykorzystanie energii (cieplnej lub elektrycznej) wyprodukowanej przez tę instalację. Ponadto
oświadczam, że energia elektryczna lub cieplna wyprodukowana przez instalację OZE wykonaną
w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy
Zambrów – III edycja” będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe.
…………………………..…………………………………………..
Data i czytelny podpis
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