MONTAŻ INSTALACJI
OZE W GMINIE GRĘBÓW
Działanie 3.1 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:
• Mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Grębów.
• Mieszkaniec będący właścicielem/współwłaścicielem lub
użytkownikiem/współużytkownikiem wieczystym nieruchomości/budynku.
• Osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Grębów.

CO MUSI ZROBIĆ MIESZKANIEC GMINY
GRĘBÓW ABY SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU :
• Złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w
Regulaminie;
• Wyrazić zgodę na przeprowadzenie oceny technicznej i weryfikację
terenową przez specjalistyczną firmę. Koszt oceny technicznej wynosi 100 zł
brutto. Płatności należy dokonać na konto bankowe firmy zewnętrznej
wykonującej ocenę techniczną na zlecenie Gminy;
• Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 30%
kosztów kwalifikowanych projektu, kosztów niekwalifikowanych całego
projektu oraz podatku VAT od wartości całej instalacji.

CO JEST PRZEDMIOTEM PROJEKTU:
• dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych;
• dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę;
• dostawa i montaż instalacji pomp ciepła wykorzystujących energię
geotermalną (pompy ciepła gruntowe);
• dostawa i montaż instalacji pomp ciepła wykorzystujących energię
aerotermalną (pompy ciepła powietrzne);

JAKIE JEST DOFINANSOWANIE:
• Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie 70%
kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców
wyniesie 30% kosztów netto oraz podatek VAT:
- VAT 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m²
pow. Użytkowej;-VAT 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej
300m² lub w przypadku innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym
lub na wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca
nieopodal budynku mieszkalnego bądź na gruncie.
• Ostateczna wysokość wpłaty mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie
ustalona będzie po wyłonieniu przez Gminę Grębów Wykonawcy instalacji w
drodze postępowania przetargowego.

SZACUNKOWE CENY INSTALACJI OZE:
Szacunkowy koszt
wykonania brutto w zł

Szacunkowy koszt do zapłaty
przez mieszkańca w zł
(30%kwoty netto +VAT 8%)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2,1kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok)

12 000-13 000

3 667 - 3 972

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2,4kW (produktywność ok. 2150 kWh/rok)

14 000-16 000

4 278 – 4 889

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.3kW (produktywność ok. 2700 kWh/rok )

16 000-18 000

4 889 – 5 500

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 15 kW (dom pow. 50- 150m2)

13 000-14 000

3 972 – 4 278

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 20 kW (dom pow. 70- 200m2)

14 000-15 000

4 278 – 4 583

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 25 kW (dom pow. 80- 250m2)

15 000-16 000

4 583- 4 889

Gruntowa pompa ciepła o mocy 6 kw + odwierty pionowe (dom pow. do 150m2)

39 000-45 000

11 917 – 13 750

Gruntowa pompa ciepła o mocy 10 kw + odwierty pionowe (dom pow. do 200m2)

46 000-49 000

14 056 – 14 972

Gruntowa pompa ciepła o mocy 13 kw + odwierty pionowe (dom pow. do 250m2)

50 000-56 000

15 278 – 17 111

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

8 500-8 900

2 597 – 2 719

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.300L

9 000-10 000

2 750 – 3 056

Rodzaj instalacji
Energia słoneczna

Energia z biomasy

Energia geotermalna

Energia aerotermalna

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
• Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie od 24.10.2016r do
21.11.2016r. w w Urzędzie Gminy w Grębowie w Referacie Inwestycji, w
pokoju 18 w godz. od 7:30 do 15:30.
• Zastrzega się prawo wydłużenia terminu składania wniosków. O fakcie tym
mieszkańcy zostaną poinformowani przez stronę internetową
www.grebow.com.pl
• Wniosek złożony po terminie trafi na listę rezerwową oczekujących na
montaż instalacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
• Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018
• Projekt realizowany będzie przez Gminę Grębów wyłącznie w przypadku
uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY
ZAKWALIFIKOWANEGO DO PROJEKTU:
• podpisanie umowy wg. Projektu, który stanowi załącznik do Regulaminu;
• wniesienie wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 30%
kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji plus należny
podatek VAT;
• we własnym zakresie i na własny koszt ponoszenie wydatków związanych z
eksploatacją i ubezpieczeniem całości instalacji odrębnym od
ubezpieczenia budynku;
• energia elektryczna wytworzona z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w
ramach umowy będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa
domowego.

ZASTRZEŻENIA:
• W przypadku braku technicznej możliwości wykonania instalacji na
wskazanym przez Wnioskodawcę budynku, Wnioskodawca zostanie
wykluczony z projektu.
• Realizacja projektu nastąpi tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej
oceny i zakwalifikowania projektu Gminy Grębów do dofinansowania przez
Instytucję Zarządzającą Programem.
• Szczegółowe dane dla projektu znajdują się w Regulaminie naboru
wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji
OZE w Gminie Grębów”.

ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA Z PROJEKTU
Urząd Gminy Grębów
39-410 Grębów 394
Tel. 158112715
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