
 

 

 

„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

 

PRZED REALIZACJĄ: 

Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika redukcji emisji CO2 o minimum 30% - na podst. 

audytu 

Ponowny audyt potwierdzający spełnienie warunku EPH+W<150 kWh/(m2×rok) dla 

budynku jednorodzinnego przed przystąpieniem do realizacji – dla uczestników 

zakwalifikowanych, którzy na etapie naboru zlecali opracowanie audytu, ponowny 

audyt jest finansowany przez Subregion Zachodni. 

Jeżeli audyt nie potwierdzi osiągania wskaźnika, a właściciel budynku będzie chciał 

pozostać w projekcie, konieczne będzie podjęcie działań zaleconych przez Audytora 

(np. docieplenia ścian), pozwalających na osiągnięcie tego wskaźnika. Osiągnięcie 

wskaźnika jest warunkiem udziału w Projekcie. 

Przed podpisaniem umowy powierzenia grantu z Subregionem należy pamiętać o: 

• przyłączeniu do sieci gazowej / ciepłowniczej - w przypadku montażu kotła 

gazowego lub węzła ciepła, 

• posiadaniu umowy kompleksowej na zakup energii – w przypadku montażu 

instalacji fotowoltaicznej, 

• ew. dokumentacji wymaganej przepisami prawa (pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie robót itd.). 

  



 

 

 

REALIZACJA: 

Termin realizacji – 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Subregionem 

(zmiana możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach np. katastrofa budowlana, 

klęska żywiołowa), ale nie później niż 30.09.2021 r. - konieczność „zgrania w czasie” 

wymiany kotła i montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Jeden odbiór całości prac w przypadku łączenia zakresów (wymiana kotła + PV) 

Data zakończenia - data podpisania protokołu odbioru przez Właściciela budynku 

(Grantobiorcę), Wykonawcę instalacji oraz Inspektora nadzoru (działającego w 

imieniu Subregionu Zachodniego – Grantodawcy) 

Wykonawca – zebranie min. 3 ofert wykonawców z listy publikowanej na stronie 

internetowej i wybranie najkorzystniejszej oferty, umowa pisemna z wykonawcą 

Potwierdzenie likwidacji starego kotła/pieca – zezłomowanie (karta przekazania 

odpadu) 

Zgłoszenie podłączenia do sieci w przypadku instalacji PV – potwierdzenie złożenia 

wniosku do OSD(OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO) 

Ew. Kosztorys powykonawczy opracowany przez Wykonawcę  

Zapłata faktury – po podpisaniu umowy powierzenia grantu 

Zaliczkowanie wykonawcy – dopuszczalne, zaleca się jednak uzależnienie zapłacenia 

ostatniej transzy od wyniku odbioru dokonanego przez Inspektora nadzoru. 

Faktura końcowa musi uwzględniać wszystkie wcześniejsze płatności zaliczkowe i/lub 

zadatki. 

  



 

 

ROZLICZENIE: 

Wniosek o wypłatę grantu – do 14 dni od podpisania protokołu odbioru 

Oryginał faktury przedkłada się w Subregionie celem naniesienia opisu dot. 

dofinansowania. Oryginał faktury zostanie po opisaniu zwrócony uczestnikowi 

Projektu. 

Kontrola przedstawicieli Subregionu przed wypłatą grantu (do 30 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru) 

Wypłata środków przez Subregion Zachodni – do 30 dni od złożenia poprawnego 

wniosku o wypłatę. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku nieprzekazania 

środków do Subregionu przez Urząd Marszałkowski 

 

PO REALIZACJI I ROZLICZENIU: 

Przeglądy okresowe – koszt ponosi Grantobiorca (Właściciel budynku) 

Ew. naprawy – koszt ponosi Grantobiorca (Właściciel budynku) 

Ubezpieczenie (odrębne lub w ramach ubezpieczenia budynku) – koszt ponosi 

Grantobiorca (Właściciel budynku) 

Przekazywanie min. raz w roku na wezwanie Subregionu informacji o stanie licznika 

(w przypadku instalacji PV) i ciepłomierza (w przypadku kotłów lub węzła ciepła) 

W okresie trwałości – możliwa kontrola przedstawicieli Subregionu Zachodniego i/lub 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego 

  



 

 

INNE: 

Brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 

Działalność gospodarcza – produkty projektu nie mogą być wykorzystywane do działalności 

gospodarczej 

Uregulowana własność nieruchomości 

Nie ma możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym azbestem (eternitem). 

Przyłączenie do sieci gazowej/ciepłowniczej, montaż zbiornika na gaz płynny LPG są 

niekwalifikowalne (pokrywane ze środków własnych mieszkańca). 

Wnioskodawca nie może łączyć Grantu z innym publicznym źródłem dofinansowania pozyskanym 

na zakres określony we Wniosku o przyznanie grantu. 

 

Słowniczek: 

Grantodawca – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 

siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (dalej: Subregion) 

Grantobiorca – Wnioskodawca, który podpisał Umowę powierzenia grantu z Grantodawcą. 

Grant - wsparcie finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 

formie refundacji części poniesionych kosztów montażu instalacji objętych projektem oraz energii 

elektrycznej. 

Wykonawca - uprawniony podmiot wykonujący montaż instalacji objętej Projektem posiadający 

stosowną wiedzę, doświadczenie oraz spełniający wymagania określone w załączniku nr 9 do 

regulaminu. 

Inspektor nadzoru - powołany przez Grantodawcę Inspektor nadzorujący odbiór końcowy instalacji  

objętej Projektem. 

 

KONTAKT w sprawach Projektu: 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku 

Ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, biuro@subregion.pl, tel. 32 421 21 49 

Hanna Apacka tel. 512 986 477, 32 421 21 49, email: h.apacka@subregion.pl (pon.-pt. 7.30-15.30) 

Natalia Byglewska tel. 512 986 477, 32 421 21 49, email: n.byglewska@subregion.pl (pon.-pt. 7.30-

15.30) 
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