PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Jeśli złożyłam/em deklarację udziału w projekcie w styczniu 2020 r. to czy muszę
ponownie złożyć wniosek?
Tak. Osoby, które składały deklaracje udziału muszą ponownie złożyć wniosek o grant w
terminie od 03.03.2021 do 24.03.2021 r. Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy, którzy
złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na Instalacje OZE w ramach Projektu w
Gminie w terminie 07-17.01.2020 r. i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we
wniosku o dofinansowanie będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi składającymi
wnioski.
2. Czy do wniosku o grant muszę złożyć jakieś załączniki?
Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o wniosek o grant z
załącznikami. Na komplet dokumentów składają się:
1. Wniosek o Grant
2. W przypadku instalacji fotowoltaicznych: kopia faktury za prąd za rok 2018 i/lub
oświadczenie o szacowanym zużyciu prądu w 2018 r. obliczonym wg. wzoru:
Powierzchnia użytkowa domu w m2 x średnie statystyczne zużycie energii
elektrycznej wg GUS: 24,75 kWh/m2 = ………..kWh).
3. Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć wniosek o grant?
Komplet dokumentów należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w 1. egzemplarzu w
Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2 (pok. 201),
16-300 Augustów, w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie od 03.03.2021 r.
do 24.03.2021 r. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty
(decyduje data wpływu do Biura Projektu).
4. W jaki sposób będą oceniane wnioski o grant?
Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny
formalnej i merytorycznej. Mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach
badania zapotrzebowania na Instalacje OZE w ramach Projektu i zostali ujęci jako
potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie, będą mieli pierwszeństwo
przed pozostałymi osobami składającymi wnioski.
Wprowadza się następujące kryteria premiujące, które podlegają sumowaniu:
 Złożenie deklaracji udziału w Projekcie w okresie 07-17.01.2020 r.- 10 pkt
 Uwzględnienie Instalacji OZE w budżecie wniosku o dofinansowanie złożonego przez
Gminę- 10 pkt
 Montaż instalacji hybrydowej- 10 pkt
 Rodzina wielodzietna/ zastępcza- 1 pkt
 Osoba niepełnosprawna (członkiem gospodarstwa domowego jest osoba
niepełnosprawna)- 1 pkt

 Osoby starsze (W budynku objętym Inwestycją OZE mieszka przynajmniej 1 osoba po
65 roku życia)- 1 pkt
5. Ile osób otrzyma dofinansowanie?
Limity i ograniczenia wynikają ze złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie, w
którym uwzględniono:
27 szt. instalacji hybrydowych (instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne)
2 szt. instalacji kolektory słoneczne
18 szt. instalacji fotowoltaicznych
Zatem grant otrzyma 47 Grantobiorców.
6. Czy termin złożenia wniosku (data, godzina) ma znaczenie w ocenie wniosków?
Wnioski oceniane będą wg kryteriów punktowych. Lista Grantobiorców powstanie na
podstawie oceny punktowej. Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy, którzy wcześniej
złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na Instalacje OZE w ramach Projektu
(07-17.01.2020 r.) i zostali ujęci na liście podstawowej będą mieli pierwszeństwo przed
pozostałymi osobami składającymi wnioski.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
7. Jeśli znalazłam/em się na liście rezerwowej to czy mam szansę na otrzymanie grantu?
Po zakończeniu naboru wniosków powstanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
Jeżeli osoba z listy podstawowej odstąpi od podpisania umowy, do projektu zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów, która złożyła
wniosek na taką samą instalację.
8. Jeśli nie składałam/em deklaracji udziału w projekcie w styczniu 2020 r. to czy mam
możliwość uzyskania grantu?
Grantobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania zgłaszanym
do Projektu budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Gminy
Miasta Augustów. Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę w ramach badania
zapotrzebowania na Instalacje OZE w ramach Projektu (07-17.01.2020 r.) i zostali ujęci
na liście podstawowej lub rezerwowej otrzymają wyższą liczbę punktów niż mieszkańcy,
który nie złożyli deklaracji udziału w styczniu 2020 roku.
W wyniku przeprowadzonego w zeszłym roku naboru deklaracji na liście podstawowej i
rezerwowej uwzględniono łącznie 173 wnioskodawców. Gmina, zgodnie ze złożonym
wnioskiem o dofinansowanie, wyłoni 47 Grantobiorców.
9. Kiedy będzie zatwierdzona lista osób, które otrzymają grant?
Lista podstawowa i rezerwowa zostanie przygotowana do 31.03.2021 r.
10. Jak mogę dowiedzieć się czy otrzymam grant?
Pracownicy Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych będą telefonicznie informować
mieszkańców o wynikach naboru. Mieszkańcy mogą także kontaktować się z biurem
projektu: tel. 532 364 013, 87 643 80 61.

11. Prowadzę działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, czy mogę złożyć wniosek?
Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w tym rolniczą lub
agroturystyczną, w budynku wskazanym we wniosku o grant są wykluczeni z
możliwości ubiegania się o Grant.
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność
gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny
(np. garaż) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie
przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia
wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy
zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku
mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w
tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących
opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
12. Jeśli zgodnie z wyliczeniami zużycia prądu złożyłam/em w styczniu 2020 r. deklarację
na instalację 4 kW to czy mogę teraz złożyć wniosek na instalację 5 kW?
Mieszkańcy, którzy złożyli w styczniu 2020 r. deklarację udziału w projekcie powinni
złożyć wniosek na identyczną instalację. Złożenie wniosku o grant na inną instalację
traktowane będzie jako nowy wniosek i nie będą przyznane punkty premiujące.
13. Czy Gmina wyłoni wykonawcę wszystkich instalacji?
Nie. Grantobiorca sam dokonuje wyboru wykonawcy.
14. W jaki sposób mam dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty?
Grantobiorca przeprowadza analizę rynku, z której sporządza protokół wyboru
Wykonawcy (wzór protokołu Gmina udostępni Grantobiorcom). Grantobiorca dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając minimalne parametry dla Instalacji OZE
określone w załączniku 2 do Regulaminu, kierując się zasadą celowości, oszczędności i
racjonalności ponoszenia wydatków. Grantobiorca podpisuje umowę z wybranym
Wykonawcą.
15. Ile mogę wydać na instalację?
Maksymalne koszty kwalifikowane Instalacji OZE mogą wynieść:
1. instalacja fotowoltaiczna:
a) o mocy 3 kWp – maksymalnie 21 000,00 zł brutto
b) o mocy 4 kWp – maksymalnie 28 000,00 zł brutto
c) o mocy 5 kWp – maksymalnie 35 000,00 zł brutto
2. instalacja solarna:
a) dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł brutto
b) dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł brutto
c) dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł brutto
Grantobiorca otrzyma refundację w wysokości 65 % kosztów kwalifikowalnych.
16. Jakie warunki techniczne musi spełniać instalacja?
Minimalne parametry dla Instalacji OZE określone zostały w załączniku 2 do Regulaminu
Naboru.

17. Czy jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli to czy na wniosku muszą podpisać się
wszyscy współwłaściciele?
Na wniosku wystarczy podpis wnioskodawcy, który ubiega się o grant.
W przypadku istnienia współwłasności budynku wskazanego we wniosku, wszyscy
współwłaściciele muszą udzielić Grantobiorcy pisemnego zezwolenia na udział w
Projekcie. Pisemne zezwolenie na udział w projekcie będzie trzeba dostarczyć przed
podpisaniem umowy o powierzenie grantu.
18. Kiedy mogę rozpocząć realizację inwestycji?
Grantobiorca może przystąpić do realizacji Instalacji OZE po podpisaniu Umowy o
powierzenie Grantu oraz po przeprowadzeniu analizy rynku.
19. Wykonałam/em instalację ze środków własnych w 2020 roku, czy mogę złożyć
wniosek o grant i otrzymać refundację już poniesionych wydatków.
Nie. Wnioski składać można tylko na inwestycje niezrealizowane.

