
 

 

Informacje o projekcie „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” 

 

Konkurs jest 2-etapowy:   

1. Najpierw Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie styczeń-październik 

2020 r.) 

2. Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs grantowy dla mieszkańców, którzy będą chcieli 

z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję, a następnie ubiegać się o refundację części środków 

(w 2021 r.).   

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji w/w projektu będzie otrzymanie przez Gminę Miasto Augustów 

dofinansowania ze środków RPOWP 2014-2020 i z tego względu złożenie i przyjęcie deklaracji 

uczestnictwa nie stwarza po stronie zgłaszającego roszczenia o udział w projekcie (złożenie deklaracji 

nie jest tożsame z udziałem w projekcie).  

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 65% wartości zadania 

na zakup i montaż zestawów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o mocy 3 kW, 4 

kW, 5 kW lub/oraz zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych wytwarzających energię 

cieplną. Pozyskana z kolektorów i paneli energia może zostać wykorzystana wyłącznie na własne 

potrzeby mieszkańców. Wsparciem nie zostaną objęte budynki, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, w tym działalność rolnicza. 

 

Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35%  kosztów 

kwalifikowalnych przedsięwzięcia (montaż zestawów fotowoltaicznych lub/oraz zestawów kolektorów 

słonecznych, dokumentacja techniczna), a w przypadku nie kwalifikowalności podatku VAT- 35% 

wartości kosztów kwalifikowalnych oraz należny podatek VAT. 

 

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu 

budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nieposiadające 

zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nieprowadzące działalności gospodarczej w danym 

budynku.  

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, 

pożądaną mocą i rodzajem zestawów oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku 

montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. Pierwszeństwo w 

wyborze będą miały instalacje hybrydowe (kolektory słoneczne + panele fotowoltaiczne). 

Nie dopuszcza się montażu instalacji na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są 

materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w 

projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji, na własny koszt i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe.  

Nie ma konieczności posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego, jednak 

cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku 

mieszkalnego. 

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.urzad.augustow.pl   

oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wszelkich informacji udzielają 

pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013. 


