
Odnawialne źródła energii w gminie Zawonia
Konkurs realizowany w ramach projektu Instalacje
OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica

1. Wniosek o Grant

  
Data i czas wpływu na biurze podawczym:................................................................

    Numer Wniosku o Grant (identyfikator projektu)   ID: 180704115700
  Imię i Nazwisko Wnioskodawcy   Jan Kowalski
  Pesel   123457898
  Dokument tożsamości   dowód osobisty, XYZ 1234345
  Adres zamieszkania / adres do korespondencji   ul. Jana Pawła II 1, 00-000, Zawonia / ul. Długa

15, 01-000, Inne miasto
  Imię i nazwisko osoby kontaktowej   Jan Kowalski
  Telefon osoby kontaktowej   578266413
  E-mail   testowy.zawonia@wirusowi.net
  Adres Instalacji      budynek mieszkalny czerwona dachowka  

Plac Wolności 14 
00-000   Zawonia   Polska
51° 18' 50.3964" N, 17° 11' 57.0264" E 
  Odnośnik do lokalizacji: Mapy Google  

  Nr działki   234
  Obręb ewidencyjny   Zawonia
  Nr księgi wieczystej   KS-SD123
  Moc przyłączeniowa   12
  Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]   3500
  Liczba osób w gospodarstwie domowym   5
  Dotychczasowy sposób przygotowania CWU   węgiel
  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego   244
  Wnioskowana moc instalacji PV   4,42 [kWp]
  Wnioskowana moc pompy ciepła   2,50[kW] mocy cieplnej

2. Oświadczenia i Zgody

1) Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Projektu;

2) Na podstawie art. 7 i 13 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.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Zawonia, 55-106, Zawonia, ul. Trzebnicka
11, w zakresie podanym w sekcji "1. Wniosek o Grant" i celach związanych z realizacją projektu
"Odnawialne Źródła Energii w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica". Podaję dane i wyrażam zgodę
na ich przetwarzanie dobrowolnie. Przyjmuję prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami:

dane będą udostępniane partnerom projektu, wykonawcom umów zawieranych przez Gminę
w celu realizacji projektu a także ich podwykonawcom oraz instytucjom nadzorującym i
kontrolnym wydatkowanie środków publicznych wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji projektu;
nie podanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi mi
przyznanie dotacji w projekcie;
moje dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa;
maje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
przysługuje mi prawo:
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wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3) Wyrażam zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w związku ze składanym zgłoszeniem,
w tym przesyłanie powiadomień email oraz SMS związanych z realizacją projektu;

4) Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym;

5) Oświadczam, że wniosek o grant, jak i wszystkie załączniki do wniosku złożone w wersji
elektronicznej, są tożsame z wersją papierową;

6) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie
fałszywych oświadczeń. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy oświadczenia oraz dane zawarte we
wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

7) Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy de minimis;

8) Oświadczam, że w wyniku otrzymania przez projekt grantu we wnioskowanej wysokości, na
określone we wniosku o dofinansowanie wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do
podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych;

9) Oświadczam, iż posiadam prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością na cele
realizacji projektu w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2013 poz.1409 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego
wynikającej z art. 71  Rozporządzenia nr 1303/2013

10) Oświadczam, że ja lub Grantobiorca, którego reprezentuję:

nie podlega wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z
późń. zm.)  i/lub ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2012 poz.769) i/lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U.
2014 poz. 1417);
nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o
finansach publicznych;
nie ciąży na mnie / na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
nie jest karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
nie jestem karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U.
2015 r. poz. 1212).

11) Zobowiązuję się zachować trwałość projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na
rzecz Grantodawcy;
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12) Oświadczam, że ja lub Grantobiorca, którego reprezentuję, jest świadomy obowiązku poddania
się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanych przez
Grantodawcę oraz podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu, o których mowa w
Art. 22 ust. 4 oraz Art. 23 Ust. 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz.
1146);

13) Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r;

14) Oświadczam, że wyrażam zgodę na Kontrole, o których mowa wyżej w punkcie 12 mogą być
przeprowadzone w dowolnym terminie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu do dnia
upływu 5 lat od dokonania płatności końcowej przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Grantodawcy
w celu sprawdzenia utrzymania przez Grantodawcę wskaźników realizacji projektu oraz trwałości
projektu tym samym inicjując analogiczne kontrole u Grantobiorcy;

15) Oświadczam, że energia wytworzona przez zestaw Odnawialnych Źródeł Energii będący
przedmiotem wsparcia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa
domowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz nie będzie wykorzystywana w innych
celach, a w szczególności w celach działalności gospodarczej (działalność gospodarcza w rozumieniu
prawa europejskiego) w tym działalności rolniczej i agroturystyki, zaś w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów prawa europejskiego) zobowiązuję się do 
rozdzielenia instalacji elektrycznej / hydraulicznej / cieplnej w sposób pozwalający na zagwarant-
owanie braku wykorzystania produkowanej energii przez tę działalność;

16) Oświadczam, iż budynek jednorodzinny, dla którego realizowany będzie projekt:

jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego lub
w przypadku nowych budynków, dla których nie dokonano jeszcze odbiorów, oświadczam że
zobowiązuję się do uzyskania statusu legalnego użytkowania (zgonie z prawem budowlanym)
najpóźniej do dnia 31.12.2018

17) Dotyczy projektów obejmujących montaż instalacji fotowoltaicznej:

Oświadczam, że jako Wnioskodawca widnieję na umowie kompleksowej na zakup energii
elektrycznej i dystrybucji lub uzyskam przedmiotową umowę kompleksową (jako odbior-
ca) najpóźniej do dnia 31.12.2018
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18) Oświadczam, że Grantobiorca (w tym wszyscy współwłaściciele) nie zalega z podatkami na
rzecz Gminy (właściwej ze względu na lokalizację projektu);

19) Wnioskuję o wykonanie analizy wykonalności technicznej zestawu OZE o wnioskowanej mocy
pod zgłoszonym adresem montażu. W tym celu umożliwię przedstawicielowi firmy wybranej przez
Grantodawcę dostęp do wskazanej nieruchomości w terminiu oraz czasie wskazanym przez
Grantodawcę oraz zgadzam się na wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości oraz
przewidywanych miejsc montażu instalacji;

20) Po wykonaniu analizy wykonalności, o której mowa w pkt. 19, dostarczę specyfikację
techniczną wraz z wyceną projektowanego zestawu OZE, harmonogramem realizacji projektu, 
dokumentacją z wyboru wykonawcy zgodnie regulaminem konkursu oraz podpisaną umową o
przekazanie grantu wraz z podpisanym wekslem in blanco na wartość wnioskowanego
dofinansowania;

21) Azbest na dachu budynku zostanie usunięty w terminie 2 miesięcy od momentu pozytywnej
weryfikacji niniejszego wniosku (dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że na budynku znajduje się
azbest);

3. Załączniki:

1. Zał. nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o
kwalifikowalności podatku VAT TAK (obligatoryjne)

2. Zał. nr 2 - Zgoda współwłaściciela /
współwłaścicieli na przetwarzanie danych
osobowych - dostarczyć oddzielnie podpisany
dokument dla każdego współwłaściciela

TAK*, liczba szt.:....................... / NIE DOTYCZY

3. Zał. nr 3 - Zgoda współwłaściciela /
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięca -
dostarczyć oddzielnie podpisany dokument dla
każdego współwłaściciela

TAK*, liczba szt.:....................... / NIE DOTYCZY

4. Zał. nr 4 - Dokumenty potwierdzające prawo
Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością
zgodnie z oświadczeniem z pkt. nr 9

TAK (obligatoryjne), wpisać jakie:...............

*Skreślić gdy nie dotyczy (brak współwłaścicieli)

...................................................................

Miejscowość i data

.............................................................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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