Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data wpływu
Nr referencyjny

WNIOSEK O GRANT
W ramach realizacji projektu pt. Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców,
finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.
*Niepotrzebne skreślić
1.

Dane Grantobiorcy

Imię i nazwisko
Adres
Nr i seria dowodu osobistego
Numer telefonu
E-mail
2.

Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji
Nr działki, obrębu, jednostki
Powierzchnia użytkowa budynku (m2)
Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości
Dach budynku pokryty azbestem (proszę zaznaczyć X) TAK

NIE

Na tej samej nieruchomości prowadzona jest
dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność
TAK
rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek
mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.)

NIE

3.

Opis inwestycji:

Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej:

Moc instalacji fotowoltaicznej (kW)
4.

Harmonogram realizacji:

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
5.

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę projektu (proszę zaznaczyć X):

Rodzina wielodzietna/zastępcza
Osoba niepełnosprawna
Osoby starsze

6.

Działalność gospodarcza (proszę zaznaczyć X):

Czy w budynku jest zarejestrowana działalność
gospodarcza/rolnicza/agroturystyczna?

TAK

NIE

Czy w budynku jest prowadzona działalność
gospodarcza/rolnicza/agroturystyczna?

TAK

NIE

ZAŁĄCZNIKI
1.

2.

3.

Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (kopia aktu własności, odpisu z księgi
wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do
dysponowania budynkiem). W przypadku współwłasności zgoda pozostałych właścicieli na udział w
projekcie;
Kopia faktury za energię elektryczną za rok 2018 r (tj. faktura z roku 2019 zawierająca informację o
zużytej energii za cały rok 2018)
W przypadku gospodarstw rolnych/osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających 1
licznik dodatkowo wymagane jest oświadczenie o szacowanym zużyciu prądu w 2018 obliczonym wg.
wzoru: Powierzchnia użytkowa domu w m2 x średnie statystyczne zużycie energii elektrycznej wg GUS:
24,75 kWh/m2 = ………..kWh)
W przypadku nowych budynków wymagana jest dokumentacja techniczna sporządzona przez
projektanta z uprawnieniami/audytora energetycznego zawierająca obliczenia zapotrzebowania
budynku na energię elektryczną (w kWh).
Inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia Grantobiorcy
(proszę zaznaczyć oświadczenia i dokonać wyboru we wskazanych miejscach):

 Akceptacja postanowień Regulaminu
Oświadczam/y, że zapoznałem się z Regulaminem naboru grantów w ramach projektu pn. Zielona
energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców i akceptuję bez wyjątku jego
zasady.

 Przeznaczenie energii
Oświadczam, iż energia elektryczna wytworzona w instalacji OZE zainstalowanej w ramach Projektu
będzie zużywana na własne potrzeby gospodarstwa domowego i nie będzie wykorzystywana do
prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.

 Prawdziwość informacji. Odpowiedzialność karna
Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego ciążącej na osobie, która
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wsparcia finansowego przyznawanego na podstawie projektu prowadzonego przez Gminę Mielnik.

 Dostosowanie mocy instalacji do zapotrzebowania
Oświadczam, że moc instalacji OZE jest dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię
elektryczną.
2

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez
instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekracza 120% całkowitej ilości
energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej na potrzeby budynku mieszkalnego w 2018 r.

 Podmiot wykluczony
Nie jestem zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z udziałem środków publicznych.

 Zaległe zobowiązania finansowe
Na dzień składania wniosku nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec
Gminy.

 Stan budynku
Gwarantuję w odniesieniu do budynków wskazanych w pkt 2 spełnienie podstawowych wymagań
dotyczących obiektów budowlanych, konstrukcji oraz ich wytrzymałości na obciążenia zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 Azbest

 Nie dotyczy

Azbest na dachu budynku wskazanego w pkt 2 niniejszego wniosku zostanie usunięty przed
rozpoczęciem realizacji inwestycji ujętej we wniosku na koszt własny.
(dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że na budynku znajduje się azbest).

 Prowadzenie działalności gospodarczej/rolniczej na tej samej nieruchomości, ale w
innych budynkach
 Nie dotyczy
Zobowiązuję się zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku
mieszkalnego wskazanego w pkt. 2 niniejszego wniosku na koszt własny.
(dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że na nieruchomości prowadzona jest działalność
gospodarcza lub rolnicza ).

 Prawo do dysponowania nieruchomością
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w pkt 2 niniejszego
wniosku umożliwiające zarówno instalację, jak i eksploatację przynajmniej w okresie trwałości
projektu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Oświadczam, że koszty kwalifikowalne ujęte w projekcie zawierają podatek od towarów i usług (VAT),
który nie może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego projektu.
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Klauzula informacyjna RODO – projekty
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest:
Gmina Mielnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Mielnik, z siedzibą: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik,
tel. (85) 65 65 861, (85) 65 77 003.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można
kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektów dla dobra mieszkańców gminy.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działanie w interesie publicznym oraz podpisanie z
Panią/Panem umowy jako beneficjentem projektu.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji projektów jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji ww. zadań.
6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer działki, telefon, mail, opcjonalnie: PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, prawo
do dysponowania nieruchomością; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym
instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia
danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych
osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi
Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane (5 lat, bezterminowo w przypadku dofinansowywania unijnego) oraz zgodnie z
terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku
przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub
do wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,


żądania sprostowania danych osobowych,



usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę
Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.

Data _________________________

Czytelny podpis_________________________________________

4

