
Odnawialne Źródła Energii   
woj. dolnośląskie  

Prowadzący: Krzysztof Lipka 

             Kierownik ds. inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii  

 



SEMPER POWER Sp. z o.o. to firma wyspecjalizowana w opracowaniach ekologicznych 
rozwiązań technologicznych, odnawialnych źródeł energii jak również w pozyskiwaniu źródeł 
finansowania planowanych inwestycji.  

 

Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji krajowych i unijnych dla: 

 osób prywatnych, 

 Przedsiębiorstw, 

 Jednostek Samorządowych. 

 

Posiada bogate doświadczenie w branży OZE, które przejawia się rzetelnym doradztwem, 
projektowaniem współpracy handlowej z wiodącymi producentami kolektorów słonecznych 
oraz systemów fotowoltaicznych, skutecznością w opracowaniu dokumentacji projektowych 
oraz aplikacyjnych o dotacje. 

Kim jesteśmy? 



Zrealizowane projekty OZE dla samorządów ( działanie ) 

woj. lubelskie: Gmina Karczmiska, Miasto Łuków, Miasto Zamość, Miasto Lublin,  

    Gmina Terespol  

woj. łódzkie: Gmina Mniszków, Miasto Skierniewice, Gmina Żarnów 

woj. mazowieckie: Gmina Iłża, Gmina Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, Miasto i Gmina Gąbin, 
Miasto Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Sochaczew,  

woj. śląskie: Gmina Krupski Młyn , Gmina Wielowieś, Miasto Myszków , Gmina Myszków 

woj. opolskie: Miasto Strzelce Opolskie, Gmina Rudniki, Gmina Jemielnica 

woj. podkarpackie: Gmina Kańczuga 

 



 

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne i których 
eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. 

 

W ramach realizacji projektu proponujemy montaż następujących źródeł 
pozyskiwania energii odnawialnej: 
 

1. Panele fotowoltaiczne 

2. Kolektory słoneczne  

3. Powietrzne pompy ciepła c.w.u.+c.o. 

4. Powietrzne pompy ciepła c.w.u. 

5. Kocioł na biomasę (pellet) 

Co to jest instalacja OZE? 



W zakresie budowy generatora PV przewiduje się zastosowanie 
optymalizatorów mocy lub modułów smart.  Optymalizatory mocy to 
urządzenia elektroniczne, których zadaniem jest wymuszanie pracy w 
punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. 
Moduły ze zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są 
modułami smart. 
 
Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski 
energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent; 
pozwala także na dużą dowolność w ustawieniu modułów. 
Umożliwiają łączenie w jeden łańcuch modułów ustawianych pod 
różnymi kątami, różnym azymutem jak również istnieje możliwość 
montażu modułów blisko elementów zacieniających, co jest ważne 
przy ograniczonej powierzchni montażowej. 
 
Instalacje będą dobierane do rzeczywistego zużycia energii za 2015 rok oraz 
pod kątem uwarunkowań technicznych budynku mieszkalnego. 

 
 

Fotowoltaika – moduły technologii smart (270 W) 
 



Zalety modułów SMART 
1.Wbudowany optymalizator mocy 
2.Eliminacja problemu niedopasowania prądowo napięciowego 
3.Eliminuje problem gorących punktów i problem szybszej degradacji  
4.Zwiększona odporność na zacienienie  
5.Zwiększony uzysk energii    
 
 
  

Fotowoltaika – moduły technologii smart 
 

Spadek mocy z jednego modułu przekłada się na 
spadek mocy w innych modułach PV 

+ 160 Wp = + 20% więcej mocy ! 



Panele fotowoltaiczne 
 

Główne elementy zestawu fotowoltaicznego 
 



 
Falownik (inaczej inwerter) to urządzenie 
niezbędne w instalacji fotowoltaicznej. Służy do 
przekształcania produkowanego w panelach 
fotowoltaicznych prądu i napięcia stałego (DC), na 
prąd i napięcie przemienne (AC) o parametrach 
zgodnych z siecią energetyczną niskiego napięcia 
tzn. napięcie 230/400V i częstotliwość 50Hz.  
 

Inwerter umożliwia ponadto monitorowanie 
działania naszej instalacji fotowoltaicznej i podgląd 
statystyk produkcji energii, także w aplikacjach 
mobilnych. 
 
Falowniki (instalacja) 1 lub 3 fazowe. 

Inwerter/falownik 
 



Schemat instalacji fotowoltaicznej 

1. Panele fotowoltaiczne 
2. j  

3. Inwerter – przekształca prąd stały na zmienny 
4. jj 

5. Licznik dwukierunkowy – rejestruje energię 

kupioną z sieci i sprzedaną do sieci 
6. j 

7. Wewnętrzna instalacja elektryczna 
8. j 

9. Sieć publiczna – dostarcza lub odkupuje energię, 

gdy jest jej nadmiar 



Szacunkowa opłacalność 

Szacunkowa opłacalność (3 kWp): 

Roczna produkcja energii 2821,5 kWh 

Zużyta energia PV  
(wewnętrzna instalacja elektryczna)  

(30%) 846,45 kWh x 0,60 gr = 507,87 zł 

Energia oddana do sieci  1975,05 kWh (70%) 

Energia odebrana z sieci (80%) 1580,04 kWh x 0,60 gr = 948,00 zł 

Roczna oszczędność z instalacji 1455,87 zł 

Koszt kompletnej instalacji fotowoltaicznej (3 kWp) ok. 17 172,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 14 596,20 zł  

Koszt inwestycji z dotacją 2 575,80 zł 

Koszt instalacji zwróci się po 1,7 roku 



Kolektory słoneczne (solary) 

Kolektory słoneczne, zwane również solarami, pozwalają 
na zamianę energii promieniowania słonecznego na ciepło 
użyteczne, które wykorzystywane jest do przygotowania 
ciepłej wody dla całego gospodarstwa domowego. 
Dodatkowo pozwalają zmniejszyć zużycie tradycyjnych 
paliw kopalnych, których spalanie powoduje powstawanie 
różnorodnych zanieczyszczeń i w rezultacie prowadzi do 
zmian klimatycznych. Nasłonecznienie w Polsce jest 
zupełnie wystarczające, aby wykorzystywać kolektory 
słoneczne w sposób efektywny. 
 
Montaż solarnej instalacji do wspomagania podgrzewu 
c.w.u. jest wskazany zwłaszcza w dwóch sytuacjach: 
 

 kiedy budynek jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe; 
 

 kiedy do podgrzewania wody wykorzystuje się drogie 
nośniki energii, jak prąd elektryczny, gaz płynny, czy olej 
opałowy. 



Instalacja solarna 

 
Budowa typowej instalacji solarnej nie jest skomplikowana. 
 
Dwa zasadnicze elementy to kolektory, odbierające ciepło 
od promieni słonecznych, oraz zbiornik ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.), montowany zwykle w kotłowni. 
Nośnikiem ciepła ze słońca jest tzw. płyn solarny, czyli 
wodny roztwór glikolu (chodzi o to, by ciecz nie zamarzła w 
temperaturze poniżej zera).  
 
Pompa zainstalowana przy zasobniku tłoczy ten płyn do 
kolektora. Tam ogrzewa się on i wraca rurą powrotną, by 
oddać ciepło w wężownicy zbiornika c.w.u. 
 



Zestaw solarny 

 
Zasobnik c.w.u. 
Przyjmuje się, że zasobnik wody powinien mieć pojemność 1,5-2 razy większą 
od dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Przy typowym zużyciu daje to 
300-400 litrów dla 4 osób. Zasobnik będzie więc znacznie większy niż typowy, 
zasilany tylko przez kocioł (najczęściej 120-150 l). Zasobnik tzw. Inox  
( stal nierdzewna ) 
 
Wielkość zasobnika jest bardzo ważna dla pracy całej instalacji. Zbyt mały się 
nie sprawdzi, bo latem nie będzie w stanie wchłonąć całego ciepła  
z kolektora. Zbyt duży też nie ma sensu, bo będzie droższy, zajmie więcej 
miejsca, a wiosną i jesienią bardzo duża objętość wody będzie zbyt słabo 
ogrzana. 



Powietrzna pompa ciepła 

Powietrzna pompa ciepła c.w.u. pobiera energię cieplną  
z atmosfery. W pompie umieszczony jest zamknięty system rur, 
w którym znajduje się w obiegu czynnik termodynamiczny 
podlegający następującym etapom:  
 

parowania, 
sprężania, 
skraplania, 
rozprężania. 
 
 

Podczas zmian stanu skupienia uwalnia się ciepło, które jest 
przekazywane do podgrzewania wody. W obiegu zachowany jest 
ciągle powtarzający się proces dzięki pracy sprężarki napędzanej 
przez silnik. 

 
Pompy ciepła to doskonała alternatywa dla instalacji solarnych. 
Powietrzne pompy ciepła to szybki zwrot poniesionych kosztów 
oraz wygoda zapewniona dzięki automatycznej pracy, a także 
wysokiemu współczynnikowi sprawności.  



Powietrzna pompa ciepła 

 
Powietrzna pompa ciepła c.w.u. podzielona jest na dwie części – 
jednostkę zewnętrzną, którą ustawia się przy, bądź na jednych ze 
ścian budynku mieszkalnego i moduł hydrauliczny, podłączany  
i obsługiwany w bardzo prosty sposób w części mieszkalnej 
domu. 
 
Pompy ciepła dla c.w.u. charakteryzują się licznymi korzyściami: 
 

 

 ogrzewanie wody z wykorzystaniem powietrza, 
 bardzo niskie koszty eksploatacji, 
 praca 24/h niezależnie od warunków pogodowych (min. 

temperatura 7oC, 
 osuszanie pomieszczeń (opcjonalnie), 
 Klimatyzowanie (opcjonalnie), 
 możliwość integracji z innym źródłem zasilania (kocioł gazowy, 

kocioł na paliwo stałe, instalacja solarna). 
  



Powietrzna pompa ciepła 

 

Powietrzna pompa ciepła c.o. + c.w.u. wykorzystuje energię 
cieplną, zawartą w powietrzu otoczenia.  

Pozwala ogrzać budynek mieszkalny oraz ciepłą wodę użytkową, 
co wiąże się z obniżeniem rachunków za paliwo do kotła c.o. oraz 
prąd.  Dzięki odpowiedniej instalacji pompa ciepła umożliwia 
również chłodzenie pomieszczeń w cieplejsze dni. 

Pompa nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń dla środowiska 
naturalnego, ani w budynku, ani w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Proces pozyskiwania energii zachodzi w nich w obiegu 
zamkniętym. Dzięki temu ogrzewanie domu odbywa się bez 
udziału użytkownika, którego jedynym zadaniem jest ustawienie 
na termostacie żądanej temperatury.  

Izolacja budynku korzystnie wpływa na ich pracę i efektywność. 

Efektywna praca pompy przy minimalnej temperaturze 
zewnętrznej -2oC.  
  



Kocioł na biomasę (pellet) 

Kocioł na pellet poprzez spalanie pelletu wytwarza gorącą 
wodę zasilająca grzejniki i/lub panele grzewcze ogrzewania 
podłogowego w całym domu. Posiada automatyczny podajnik 
paliwa. W zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, 
sam się rozpala i gaśnie.  

Pellet jest wydajnym, ekologicznym i odnawialnym paliwem  
w postaci granulatu z trocin drzewnych, powszechnie używanym 
w Europie. Charakteryzuje je wysoka wartość energetyczna (19 
500 kJ/kg), oraz niska zawartość popiołu – z tony tego materiału 
wyodrębnia się 30 razy mniej popiołu, niż z węgla (tylko 5 kg). 
Popiół drzewny nie zawiera substancji toksycznych i może 
posłużyć jako ekologiczny nawóz do ogrodu. 

Kocioł na pellet może być zainstalowany w pomieszczeniu nie 
będącym typową kotłownią, np. w garażu, czy warsztacie. 
Zachowanie czystości jest możliwe dzięki wyeliminowaniu 
pylenia. 

Dobór mocy kotła odbywa się tylko na 
podstawie aktualnego audytu 
energetycznego budynku  
( zapotrzebowanie w ciepło) , 
niezbędnego do uczestnictwa w 
projekcie  



Szacunkowe koszty instalacji 

Koszt kompletnej instalacji fotowoltaicznej (3 kWp) ok. 17 172,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 14 596,20 zł 

Koszt inwestycji z dotacją (15%) 2 575,80 zł 

Koszt kompletnej instalacji solarnej (3 płyty) ok. 13 284,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 11 291,40 zł  

Koszt inwestycji z dotacją (15%) 1 992,60 zł 

Koszt kompletnej instalacji pompy ciepła c.w.u. ok. 9 000,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 8333,33 zł  

Koszt inwestycji z dotacją (15%) 966,67 zł 



Szacunkowe koszty instalacji ( cena uśredniona   )   

Koszt kompletnej instalacji pompy ciepła c.w.u. + c.o. ok. 37 800,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 32 130,00 zł  

Koszt inwestycji z dotacją (15% + VAT) 5 670,00 zł 

Koszt kompletnej instalacji kotła na pellet ok. 15 120,00 zł brutto 

Dotacja w wysokości 85% 12 852,00 zł  

Koszt inwestycji z dotacją (15% + VAT) 2 268,00 zł 



Ważne informacje  

- Pierwszy etap ( nabór )  
- Drugi etap ( wniosek ) 
- Ocena formalna oraz merytoryczna ( ok. 6 miesięcy )  
- Wybór inwestora ( indywidualnie ) 
- Zakończenie inwestycji  
- Refundacja inwestycji 85%  
- Monitorowanie wskaźników ekologicznych  



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

 
W ramach konkursu 3.1.C dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe dotyczące produkcji 
energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) 
polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z 
OZE. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 
Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 
 

Schemat projektu 3.1.C Projekty grantowe 

Data ogłoszenia konkursu 

30.09.2016 r. 

Rozpoczęcie naboru 
(składania wniosków)  

02.11.2016 r. 

Zakończenie naboru 
(składania wniosków)  

13.12.2016 r. 

Termin złożenia wniosku o 
płatność końcową  

30.09.2019 r. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

Celem projektów grantowych jest udzielanie „grantów” na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach 
przez:  
- osoby fizyczne  
- inne niż osoby fizyczne podmioty,  
(zwanymi dalej Grantobiorcami) w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej w 
celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska  
(z wyłączeniem energii opartej na spadku wody).  
 

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje.  

Zgodnie z wytycznymi RPO WD na lata 2014-2020, w działaniu 3.1.C preferowane będą projekty: 
 partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny; 
 zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej; 
 kompleksowe ‐ obejmujące istotny fragment gminy, czy powiatu, bądź cały ich obszar, np. w formie 

programów inicjowanych przez jst., obejmujących działania o charakterze prosumenckim, zmierzające 
do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

 
  
 

DEFINICJE 
 
Projekt grantowy – projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących 
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. 
Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 
większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 
lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 
Grant – środki finansowe, w tym środki Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, które Grantodawca na podstawie umowy powierzył Grantobiorcy na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.  
Grantodawca – beneficjent projektu np. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
Jednostki organizacyjne jst.; Jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej, 
Organizacje pozarządowe 
Grantobiorca – odbiorca ostateczny będący podmiotem publicznym albo prywatnym, innym niż 
beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta 
projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot 
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania  



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

ZAŁOŻENIA PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU: 
 
• Beneficjent = Grantodawca – Gmina Szczytna  
• Grantobiorca – osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Szczytna  
• Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi  do 85% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie 
grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.  

• Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN   
• Miejsce realizacji projektu – granice administracyjne województwa dolnośląskiego 
• Zakończenie projektu – najpóźniej do 30 września 2019 r. 

 

Na podstawie umowy Grantodawca będzie mógł przekazać środki 
finansowe z RPO WD 2014-2020 podmiotowi publicznemu albo 

prywatnemu wybranemu w drodze ogłoszonego naboru. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

SCHEMAT REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE – GRANTODAWCA 
 
Grantodawca, o ile jest to niezbędne do celów realizacji projektu grantowego, może otrzymać 
dofinansowanie na następujące wydatki: 
 przeprowadzenia diagnozy zapotrzebowania na energię z OZE, w ramach poszczególnych grantów (np. 

dokumentacja niezbędna do przygotowania realizacji projektu grantowego), 
 zarządzania projektem grantowym (np. zatrudnienia koordynatora lub kierownika projektu, bądź 

pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy 
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź innej nienazwanej w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego), 

 zapewnienia wsparcia merytorycznego dla Grantobiorców, 
 zapewnienia systemu monitoringu wytwarzanej energii przez mikroinstalacje OZE, w tym wdrożenia 

inteligentnych systemów zarządzania energią, 
 działań informacyjno-promocyjnych (zgodnych z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”), w tym zakup tablic 
informacyjnych (zgodnych z załącznikiem do niniejszego dokumentu) montowanych w miejscach realizacji 
grantów, tj. tam, gdzie prowadzone będą prace budowlane i montażowe, w miejscu dobrze widocznym i 
ogólnie dostępnym. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE – GRANTOBIORCA 
 
W przypadku Grantobiorcy wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji celów projektu 
grantowego są (katalog zamknięty): 
 
 wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej 

montażem, 
 wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane), 
 wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do dofinansowania 

mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 50% dofinansowania 
określonego grantu), 

 
pod warunkiem, że wydatki są rozliczone przez Grantodawcę w oparciu o umowę o powierzenie grantu, 
zgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji projektu granowego oraz kryteriami wyboru Grantobiorców. 
 

Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu 
grantowego do dofinansowania. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 
 

 Wydatki na budowę i/lub modernizację infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej z 
konwencjonalnych źródeł energii tj. paliw kopalnych (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, 
gaz ziemny). 

 Wydatki związane z demontażem urządzeń służących produkcji energii pochodzącej z konwencjonalnych 
źródeł energii, tj. paliw kopalnych (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny). 

 Wydatki związane z zakupem środków transportu. 

 Wydatki poniesione na infrastrukturę służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej sieci przekraczające 
49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 Wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy. 

 Wydatki ponoszone przez Beneficjenta projektu grantowego (Grantodawcę) przekraczające 15% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego. 



Wytyczne konkursowe – Projekt grantowy 

PRZEPŁYW ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE GRANTOWYM 



Montaż finansowy projektu 

WKŁAD WŁASNY PONOSZONY PRZEZ GRANTOBIORCĘ 15 % wydatków kwalifikowalnych 
 
POZIOM DOFINANSOWANIA DLA GRANTOBIORCY 85 % wydatków kwalifikowalnych 

 
przy czym wyróżnia się następujące rodzaje pomocy: 
 

 Dofinansowanie grantów nie będące pomocą publiczną np. mikroinstalacji fotowoltaicznych w systemie 
off-grid – brak możliwości wprowadzenia wyprodukowanej energii do sieci, instalacji solarnych i pomp 
ciepła 

 

 Dofinansowanie grantów objętych pomocą publiczną (np. mikroinstalacji fotowoltaicznych w systemie 
on-grid – możliwość wprowadzenia w energii do sieci)  zostanie objęte pomocą de minimis, pod 
warunkiem nieprzekroczenia limitu całkowitej pomocy de minimis przyznanej jednemu Grantobiorcy, 
który nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. 

 
Grantodawca, na mocy umowy o dofinansowanie projektu grantowego będzie udzielał Grantobiorcom 

pomocy de minimis. Pomoc będzie udzielana po uprzednim złożeniu wniosku przez Grantobiorcę. 
Gmina zawierając umowę o udzielenie pomocy zobowiązana jest do wystawienia zaświadczenia o 

otrzymanej pomocy de minimis.  



Montaż finansowy projektu - zaliczka 

 ZALICZKI DLA GRANTODAWCÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH  
 
Grantodawca będzie miał możliwość otrzymania od DIP do 95 % dofinansowania w formie zaliczki, 
która może zostać wypłacona w jednej lub kilku transzach. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest po 
zawarciu z DIP umowy o dofinansowanie projektu grantowego, na podstawie prawidłowo sporządzonego i 
zatwierdzonego przez DIP wniosku o zaliczkę. Każda kolejna – na podstawie prawidłowego i zatwierdzonego 
przez DIP wniosku o płatność po odpowiednim rozliczeniu poprzednich transz.  
 
Dofinansowanie udzielone Grantobiorcom może mieć dwie formy:  
 
 wsparcie w formie zaliczki  
 wsparcie w formie refundacji wydatków  

  



Obowiązki Grantobiorcy 

GRANTOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST: 
 

wybrać wykonawcę instalacji – należy skierować bezpośrednie zapytanie ofertowe dotyczące 
realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców,  przeprowadzić badania rynku poprzez analizę 
stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty 
rynkowej oraz posiadać dokumentację przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację 
stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego 
pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku)  

 posiadać wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu/podłączenia 
zakupionych urządzeń. 

wykazać iż dokonane wydatki kwalifikowalne zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny tj. 
niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów. 

 



Dziękuję za uwagę i zachęcam 

 do współpracy 
 

 

Krzysztof Lipka  

Kierownik ds. inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii 

 

www.semperpower.pl                                                                k.lipka@semperpower.pl 


