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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018
Prusice PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach, przy ul. Jana Pawła II 7, 55-110
Prusice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000612425, posiadającej NIP: 9151797691, REGON: 364213337, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000,00 zł, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w celu realizacji
projektu pn.
„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie
Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”
w ramach
Działania nr 3.1. „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”
Poddziałania nr 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”
Schemat nr 3.1.C „Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych
urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1. Cel i przedmiot Projektu grantowego
Głównym celem Projektu grantowego jest wsparcie projektów dotyczących produkcji energii z OZE
przez osoby fizyczne lub inne niż osoby fizyczne podmioty w celu zaspokojenia własnych potrzeb
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na
terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce i Gminy Oborniki Śląskie.
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy spółką Prusice PS Energetyka Odnawialna sp. z.o.o.
występującą w roli lidera (powołaną do realizacji celów własnych Gminy Prusice), Gminą Malczyce oraz
Gminą Oborniki Śląskie.
Przedmiotem projektu grantowego jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej oraz energii cieplnej, przez grantobiorców na terenie
Gminy Prusice, Gminy Malczyce i Gminy Oborniki Śląskie. Projekt przewiduje budowę (w tym zakup
niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez mieszkańców ww.
gmin spełniających warunki ogłoszenia o naborze.
Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i
przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniającymi ogólny cel działania 3.1 Produkcja i
dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne RPO WD 2014-2020.
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2. Katalog Grantobiorców
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych:
- osobom fizycznym,
- innym niż osoby fizyczne podmiotom,
posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem
jednorodzinnym lub budynkiem użyteczności publicznej, dla której planowany jest montaż
mikroinstalacji w ramach projektu) położoną na obszarze na terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce
lub Gminy Oborniki Śląskie.
3. Katalog wydatków kwalfikowalnych Grantobiorcy
Katalog wydatków kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatków ponoszonych przez
Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego::
a) wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z
jej montażem,
b) wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane),
c) wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do
dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie
przekraczające 50% dofinansowania określonego grantu).
Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone
przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.
Sposób wyboru wykonawców przez Grantobiorcę został określony w Procedurze realizacji projektu
grantowego w pkt 8 zamówienia w projekcie – Prawa i Obowiązki Grantobiorcy.
4. Informacje o źródłach finansowania grantów
1. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR
2. Krajowe środki publiczne, w tym:
B.1. budżet państwa – w tym wkład własny Grantobiorców będących państwowymi jednostkami
budżetowymi.
B.2. budżet jednostek samorządu terytorialnego
B.3. inne krajowe środki publiczne: środki, których nie można wprost przypisać do kategorii zawartej w
pkt. B.1 i B.2
3. Środki prywatne: środki, które nie noszą znamion środków publicznych, np.: środki własne
Grantobiorców będących osobami fizycznymi lub środki własne fundacji, stowarzyszeń,
kościołów, związków wyznaniowych itp.
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Wsparcie udzielane jest w formie zwrotu Grantobiorcy maksymalnie 85% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji, tj. zwrotu
poniesionych przez Grantobiorcę wydatków.
Grantobiorca realizujący grant dotyczący produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE w
systemie on-grid w ujęciu prawa unijnego będzie traktowany jako przedsiębiorstwo. W przypadku
produkcji energii z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona Grantobiorcy stanowi pomoc publiczną
i jest udzielana na postawie pomocy de minimis (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy
de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie poprzednich
trzech lat podatkowych).
5. Wkład własny Grantobiorcy
15% wartości poniesionych kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji wykorzystującej OZE wybranej do
montażu. Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte
w umowie pomiędzy Grantodawcą, a Grantobiorcą.

6. Kryteria wyboru Grantobiorców
Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby/podmioty posiadające prawo do dysponowania
nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem jednorodzinnym lub budynkiem użyteczności
publicznej, dla której planowany jest montaż mikroinstalacji w ramach projektu) położoną na obszarze
na terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce lub Gminy Oborniki Śląskie.
Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby/podmioty bez zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień składania wniosku. Dla osób posiadających
zaległości, o których mowa powyżej w dniu rozpoczęcia naboru kryterium będzie spełnione w
przypadku ich opłacenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie instalacji.
Szczegółowe kryteria wyłonienia Grantobiorców określone zostały w załączniku nr 2 do Procedury
realizacji projektu grantowego.
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
a) własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel,
b) współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe,
c) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje
co najmniej okres trwałości projektu.
7. Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych
Grantobiorców
Wniosek o udzielenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez
Grantodawcę. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien być trwale spięty w komplet
dokumentów. Wniosek należy złożyć w oryginale. Załączniki będące kopiami dokumentów powinny być
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Grantobiorcę.
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Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu od dnia 23 lipca 2018 roku w:
a) Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice w godzinach:
7.30 - 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki,
7.30 - 17.30 w środy,
b) Sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce w godzinach:
7:30 – 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki,
7:30 – 17:00 we wtorki
7:30 – 14:00 w piątki
c) Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki
Śląskie w godzinach:
7.30 - 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
8.30 - 16.30 w środy
Przez „złożenie wniosku” należy rozumieć wpływ jego papierowej wersji (podpisanej zgodnie z
reprezentacją)– decyduje data wpływu podpisanego wniosku. Za dzień skutecznego doręczenia
wniosku uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego – datę̨ przyjęcia dokumentów
zgłoszeniowych potwierdzoną pisemnie przez Grantodawcę b) w przypadku doręczenia za
pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów
zgłoszeniowych przez operatora/firmę do Grantodawcy.
8. Tryb aplikowania o powierzenie grantów
Procedura składania wniosków:
1) Grantobiorca składa do Grantodawcy wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami
(Wniosek wraz z załącznikami w załączeniu) w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o
naborze wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*jeśli
dotyczy), oraz klauzulą informacyjną RODO (*jeśli dotyczy).
Uwaga: Jeżeli udzielenie wsparcia na realizację grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca
powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis..
2) Dodatkowo, do wniosku o udzielenie grantu w ramach de minimis Grantobiorca jako podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającego pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
pomocy de minimis w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis;przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
c) formularz dotyczący pomocy publicznej;
d) oświadczenia wskazane w załączniku nr 3 do Procedury realizacji projektu grantowego.
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Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków oraz wyboru Grantobiorców zgodnie z
Procedurą realizacji projektu grantowego.
Wybór Grantobiorców w projekcie przebiegał będzie następująco:
1. Każdy wniosek wraz z załącznikami wypełniony na wzorze umieszczonym na stronie internetowej
gminy oraz na stronie internetowej Grantodawcy, zgodnie z obowiązującą instrukcją, będzie
sprawdzony pod względem formalnym oraz pod kątem kompletności informacji. Każdemu
Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo jednokrotnego uzupełniania wniosku w ciągu 7 dni
kalendarzowych.
2. Wnioski będą oceniane zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina zgłoszenia).
Wnioski poprawne formalnie i merytorycznie będą umieszczone na liście projektów wybranych do
dofinansowania, natomiast w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
granty, wnioski będą umieszczane na liście rezerwowej.
3. Umowy z Grantobiorcami będą podpisywane do momentu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na granty.
4. W przypadku zwolnienia środków finansowych, Grantodawca będzie zapraszał do podpisania
umowy Wnioskodawców zgodnie z kolejnością na liście głównej i rezerwowej.
5. Nabór Grantobiorców w projekcie będzie trwać przez cały okres realizacji projektu grantowego.
6. Oceny wniosków dokonywane będą na koniec każdego miesiąca, w terminie maksymalnie do 21
dni od jego zakończenia.
9. Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę
Od dnia podpisania umowy z Grantodawcą do dnia 30 września 2019 r.
Załączniki do ogłoszenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wniosek o powierzenie grantu;
Procedura realizacji projektu grantowego [dalej: „Procedura”];
Umowa o powierzenie grantu [załącznik nr 1 do Procedury];
Szczegółowe kryteria wyłonienia Grantobiorców [załącznik nr 2 do Procedury];
Oświadczenia Grantobiorcy [załącznik nr 3 do Procedury];
Deklaracja wekslowa (załącznik do Umowy o powierzenie grantu);
Weksel in blanco (załącznik do Umowy o powierzenie grantu);
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (*dotyczy Grantobiorcy osoby fizycznej*)
(załącznik do Umowy o powierzenie grantu);
9. Klauzula informacyjna RODO (*dotyczy Grantobiorcy osoby fizycznej*);
10. Oświadczenie o niesfinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych,
przyznanych w związku z realizacją tej operacji (załącznik do Umowy o powierzenie grantu).
11. Formularz pomocy de minimis

