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PROCEDURY ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY POWIERZENIA GRANTU  

Umowa powierzenia grantu zostanie podpisana w pierwszej kolejności z osobami gotowymi do poniesienia pełnych 
kosztów wybranej instalacji

WERYFIKACJA FORMALNA I TECHNICZNA OFERT WYKONAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI

Weryfikacja możliwości dopuszczenia ofert instalatorów do udziału w projekcie pod kątem spełnienia wszystkich 
wymogów technicznych i formalnych zawartych w Regulaminie naboru wniosków 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMIĘDZY ZWIĄZKIEM SUBREGIONU 
ZACHODNIEGO A URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM

Zebranie i weryfikacja dokumentów przekazanych przez wszystkie 10 gmin w projekcie 



• Pracownik Urzędu Twojej gminy skontaktuje 
się z Tobą w celu podpisania umowy 
powierzenia grantu (umowę podpiszesz w 
swojej gminie).

• Od tego dnia masz 120 dni na wykonanie 
pełnej instalacji, na którą musisz mieć 
zabezpieczone środki finansowe. 

KROK 1

Jak prawidłowo zrealizować projekt grantowy?



• Po podpisaniu umowy dokonaj wyboru 
wykonawcy swojej inwestycji (porównaj 
minimum 3 oferty) z listy dostępnej na 
stronie oze.subregion.pl na podstawie 
kryteriów zawartych w formularzu 
zapytania ofertowego (załącznik nr 7 do 
Regulaminu).

KROK 2



• Podpisz umowę z wykonawcą (wzór umowy 
będzie dostępny na oze.subregion.pl). Jeśli 
masz jakieś wątpliwości skontaktuj się 
pracownikiem w swojej gminie. 

KROK 3

• Zgłoś gotową instalację u pracownika swojej gminy 
(nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
daty zakończenia montażu), a następnie oczekuj 
dokonania odbioru instalacji przez inspektora 
nadzoru, przy którym będziesz mógł podpisać 
protokół odbioru dla wykonawcy.

KROK 4



• Ubezpiecz instalację fotowoltaiczną oraz 
pamiętaj o odnawianiu ubezpieczenia przez 
cały okres realizacji i trwałości projektu 
(łącznie około 7 lat).

KROK 5

• Pamiętaj, aby po montażu instalacji niezwłocznie (w 
ciągu 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (Tauron S.A.) wniosek o 
przyłączenie mikroinstalacji oraz o podpisaniu umowy lub 
aneksu ze sprzedawcą energii, umożliwiającą rozliczenie 
produkcji i zakupu energii w bilansach rocznych (wymóg 
ten dotyczy wyłącznie instalacji PV). Będziesz miał 
wymieniony licznik. 

KROK 6



• Odbierz od wykonawcy fakturę VAT na 
kwotę wnioskowanego dofinansowania i 
zapłać za nią terminowo. Pamiętaj, aby 
uzyskać osobną fakturę VAT w zakresie 
kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych.

KROK 7



• Wypełnij wniosek o rozliczenie grantu i 
złóż go u pracownika w swojej gminie. W 
przypadku ewentualnych pytań lub 
wątpliwości pomoże Ci on prawidłowo 
wypełnić dokumenty. 

KROK 8



• Oczekuj na wypłatę grantu, która nastąpi w 
okresie 30 dni od prawidłowo złożonego 
wniosku, pod warunkiem wcześniejszego 
przekazania środków przez Urząd 
Marszałkowski.

KROK 9

• Sprawdzaj prawidłowe funkcjonowanie 
instalacji w czasie realizacji projektu oraz w 
5-letnim okresie trwałości. 

KROK 10



Kwoty dofinansowania do instalacji: 

•14 100,00 złInstalacja fotowoltaiczna 
do mocy 3kW

•15 000,00 złKocioł na pelet o mocy od 
10 kW do mocy 20 kW

•17 500,00 zł
Kocioł na pelet o mocy 
powyżej 20 kW do mocy 

30 kW

•7 500,00 złPompa ciepła na potrzeby 
c.w.u.



Lokalni specjaliści

ds. zarządzania projektem 

w Twoim mieście na stronie 

www.oze.subregion.pl w zakładce „Dyżury”

http://www.oze.subregion.pl/

