“Słoneczna Gmina Knurów
- wsparcie mieszkańców
w budowie
indywidualnych systemów
fotowoltaicznych”

ETAP REALIZACJI
Zasady wyboru wykonawcy/instalatora
Grantobiorca, po podpisaniu umowy
o powierzenie grantu, samodzielnie
dokonuje wyboru Wykonawcy
(certyfikowanego instalatora OZE) instalacji
o minimalnej mocy 2 kWp na swoim
budynku, uwzględniając zasady celowości,
oszczędności1 i racjonalności ponoszenia
wydatków poprzez udokumentowane
porównanie otrzymanych co najmniej 3 ofert
i wybór oferty najkorzystniejszej z
uzasadnieniem przyjętych kryteriów wyboru
lub najtańszej.

ETAP REALIZACJI
Zakres prac objętych grantem
●
●
●
●

Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej.
Zakup i montaż paneli, inwertera, okablowania.
Rozruch, próby i pomiary instalacji.
Montaż uziemienia instalacji fotowoltaicznej o ile nie ma możliwości podłączenia
instalacji do istniejącego uziemienia.

ETAP REALIZACJI
Zakaz przewymiarowania instalacji
Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii
elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalacje nie przekraczała całkowitej wartości
energii elektrycznej zakupionej w sieci energetycznej przez grantobiorcę w rocznym
okresie rozliczeniowym.
Niespełnienie tego warunku w okresie trwałości projektu będzie podstawą do
rozwiązania umowy o powierzenie grantu i do zwrotu grantu.

ETAP REALIZACJI
Montaż instalacji tylko przez certyfikowanego instalatora OZE
Jest to podmiot posiadający Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego,
który potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła
energii – instalacji fotowoltaicznej, ważny co najmniej do dnia odbioru instalacji.
Kopię świadectwa certyfikowanego instalatora OZE, który wykonał instalację należy
przedłożyć wraz z wnioskiem o wypłatę grantu.

ETAP REALIZACJI
Zakaz podwójnego dofinansowania
Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie
finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych
w jakiejkolwiek części.

PROCEDURA UZYSKANIA GRANTU
Procedura uzyskania grantu
Grantobiorca otrzymuje grant po weryfikacji wniosku o wypłatę grantu i pozytywnej jego
ocenie w terminie do 30 dni oraz w miarę dostępności środków przekazywanych
w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej pomiędzy Gminą
a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

PROCEDURA UZYSKANIA GRANTU
Jakie dokumenty należy przedstawić do wypłaty grantu?
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Formularz wniosku o wypłatę grantu
Zatwierdzony przez Gminę protokół odbioru (wzór stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu) wskazujący jakie elementy
rozliczeniowe zostały wykonane
Oryginał faktury/ faktur za projekt, zakup i montaż instalacji;
Potwierdzenie zapłaty faktury/ faktur (lub zapis, zapłacono, zapłacono gotówką na fakturze/ fakturach);
Dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych (określonych w Załączniku nr 2 do umowy
o powierzenie grantu) np. dokumenty producenta – DTR
Kopię świadectwa certyfikowanego instalatora OZE, który wykonał instalację
Podpisaną i opieczętowaną gwarancję na całość instalacji na okres równy trwałości projektu;
Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia instalacji od co najmniej gradobicia, pożaru, zalania, uderzenia pioruna,
wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji;
Kopię umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej, wskazującą na korzystanie z rozliczeń prosumenckich i oddawanie energii do
sieci (oryginał do wglądu).
Zdjęcie licznika dwukierunkowego, jego numer; budynku z widocznymi połaciami gdzie
zamontowano panele; inwertera; naklejki informacyjnej dofinansowania ze środków UE

ETAP PO WYKONANIU INSTALACJI
Obowiązek utrzymywania sprawnej instalacji
Przez okres 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Gminy
ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego (III kwartał 2022) należy zachować
instalację w niezmienionej formie i sprawności eksploatacyjnej.

ETAP PO WYKONANIU INSTALACJI
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres trwałości projektu
Zakaz wykorzystywania energii wyprodukowanej z instalacji na cele związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej w budynku podłączonym do instalacji (chyba że jest założony osobny licznik
na część zw. z działalnością)
„Działalność gospodarcza” – należy przez to rozumieć jakąkolwiek działalność
konkurencyjną, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, w tym także wyłącznie formalne
zarejestrowanie działalności w danym budynku, gdzie będzie montowana instalacja
fotowoltaiczna. Pojęcie obejmuje także wynajem lokali mieszkalnych i agroturystykę oraz
produkcję rolną.

ETAP PO WYKONANIU INSTALACJI
Zmiana właściciela nieruchomości
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie
o powierzenie grantu przechodzą na Nabywcę, w tym również konieczność poddania się czynnościom
kontrolnym i monitorującym, pod warunkiem umieszczenia stosownych zapisów
w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości,
O zbyciu nieruchomości Grantobiorca winien poinformować pisemnie Gminę w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zbycia nieruchomości.

