
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

  

1 

 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu Grantowego 

 

 

 
 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY 

1. Dane Grantobiorcy 

Imię i Nazwisko:  

adres:  

nr telefonu  adres email  

 
 

2. Nazwa i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia  

Lokalizacja inwestycji  

Nr obrębu  Nr działki  

Dokument potwierdzający 

prawo użytkowania 

 

 

3. Cel realizacji przedsięwzięcia 

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 

poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

4. Opis przedsięwzięcia 

Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii: 

Lp. Rodzaj instalacji Proszę wstawić „x” przy 
właściwej instalacji 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

4. Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u.  

5. Kocioł na biomasę (pellet)  

 

 

Data wpływu  

Nr referencyjny   
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5. Opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia 
 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość Jednostka 

1 Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

 szt. 

2 Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE  

 szt. 

3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych (moc 

instalacji fotowoltaicznej)  

 kWp 

4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł odnawialnych (moc 

instalacji cieplnej), w tym: 

 kW 

4a  Moc kolektorów słonecznych  kW 

4b  Moc powietrznej pompy ciepła 

do c.w.u. 

 kW 

4c  Moc powietrznej pompy ciepła 

do c.o. oraz c.w.u. 

 kW 

4d  Moc kotła na biomasę (pellet)  kW 

 

6. Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji Inwestycji 

 

rozpoczęcie realizacji inwestycji: 
 

 

zakończenie realizacji inwestycji: 
 

 

 

7. Wartość całkowita i kwalifikowana inwestycji  
 

Rodzaj instalacji* Wartość netto całkowita 
w PLN 

Wartość brutto 
całkowita w PLN 

Wartość 
kwalifikowana 
netto w PLN 

Instalacja fotowoltaiczna    

Instalacja kolektorów 
słonecznych 

   

Powietrzna pompa 
ciepła do c.w.u. 

   

Powietrzna pompa 
ciepła do c.o. oraz 
c.w.u. 

   

Kocioł na biomasę 
(pellet) 

   

SUMA    
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8. Wnioskowana kwota grantu i pozostałe źródła finansowania 

 

Rodzaj instalacji* Wnioskowana kwota grantu 
(wkład UE) w PLN 

Wkład własny 
W PLN 

Instalacja fotowoltaiczna   

Instalacja kolektorów słonecznych   

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.   

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz 
c.w.u. 

  

Kocioł na biomasę (pellet)   

SUMA   

SUMA ŁĄCZNA  

 

9. Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne 

do podpisania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Załączniki  

 

1. Zapytania ofertowe – minimum 3 (kopia dokumentów lub wydruki maili 

potwierdzających przekazanie potencjalnym wykonawcom)  

2. Oferty – minimum 3 (kopia dokumentów lub wydruki maili) 

3. OZC – jeśli dotyczy 

4. Opinia kominiarska – jeśli dotyczy 

 

 

 

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą 

i stanem faktycznym. 

 

 

 

 

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

(data, miejscowość)                                                (podpis/y) 


