Załącznik nr 5a do Regulaminu Projektu grantowego

Bielsko-Biała, dnia …………………….…….
Oświadczenia
składane z wnioskiem o płatność stanowiącym
załącznik nr 5 do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego
pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”
W związku z udziałem w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule
grantowej i zainstalowaniem mikroinstalacji OZE zgodnie z zawartą umową nr …………………z dnia …………
ja, niżej podpisany/a
……………………………………………........……………………………..….………………………………....
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w …..……………………….................………………………………………………………….
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................

wydanym przez……….…………………...…………….…………………………………………..……..……..,
PESEL ……………………………………… nr telefonu ………………………………………..…..………….,
adres e-mail …………………………………………………………………….…………..………………………
niniejszym oświadczam, że:
1. Wydatki na inwestycję zostały przez mnie poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów

czytelny podpis

2. Inwestycja została sfinansowana bez udziału środków zewnętrznych, więc nie zachodzi przesłanka
podwójnego dofinansowania wydatków

czytelny podpis

3. Nie podlegam wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych

czytelny podpis
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4. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością położoną w Bielsku-Białej pod adresem
……………………………………………………………………………………………… na cele realizacji
Projektu oraz w okresie trwałości wynikające z ………………………………………

czytelny podpis

5. W budynku mieszkalnym, na rzecz którego będzie wykorzystywana energia produkowana
z mikroinstalacji OZE (proszę zaznaczyd x wybraną opcję):



nie jest prowadzona działalność gospodarcza



jest prowadzona działalność gospodarcza pod adresem zadeklarowanego budynku mieszkalnego, ale
energia wyprodukowana przez mikroinstalacje OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby
działalności gospodarczej.

czytelny podpis

6. Zobowiązuję się do zachowania trwałości przedsięwzięcia w okresie trwałości Projektu**, tj.

zachowania nowowybudowanej mikroinstalacji OZE, utrzymania jej w niezmienionym stanie
technicznym, zapewnienia przeglądów serwisowych, ubezpieczenia mikroinstalacji OZE na swój koszt
na okres trwałości projektu oraz monitorowania wskaźników zgodnie z zapisami § 8 podpisanej
w dniu …..………………... umowy nr ………………………………………… o powierzenie grantu.

czytelny podpis

Niniejsze oświadczenia dołączam do wniosku o płatność.
Znane mi są konsekwencje niezachowania trwałości projektu, w tym obowiązek zwrotu grantu oraz prawo
grantodawcy do monitoringu i kontroli mikroinstalacji OZE oraz dokumentacji zarówno w czasie realizacji jak
i przez cały okres trwałości Projektu.

podpis

**„Trwałość projektu” – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej
w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej
przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakooczenia realizacji projektu przez Gminę Bielsko-Białą, tj. od dnia wpływu
ostatniej transzy dofinansowania na rzecz Miasta Bielsko-Biała. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za
pośrednictwem komunikatu na stronie www.miastodobrejenergii.pl o dacie rozpoczęcia i zakooczenia okresu trwałości
Projektu.
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