
 

Nabór wniosków na instalacje OZE 

Gmina Puńsk ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy są 

zainteresowani montażem instalacji OZE. Planowana jest możliwość dofinansowania instalacji 

fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej  

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 17-24.03.2021 r. 

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych  należy składać wyłącznie w wersji papierowej 

(oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Puńsk pokój 7,  

w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.  

 

Komplet dokumentów obejmuje: 

 deklarację udziału w projekcie; 

 mapkę ewidencyjną z zaznaczeniem osi geograficznej Północ-Południe; 

 dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (kopia aktu własności, 

odpisu z księgi wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument 

poświadczający prawo do dysponowania budynkiem). W przypadku  współwłasności  

zgoda  pozostałych  właścicieli  na  udział w projekcie; 

 kopię faktury za prąd za rok 2020. 

 

Założenia projektu:  

1. Dofinansowanie  projektu ze  środków RPOWP 2014-2020 pozwoli na pokrycie maksymalnie 

65 % wartości instalacji brutto.  

2. Kosztem kwalifikowalnym będzie wyłącznie: 

a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną  

z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna). 

b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku. 

c) Zakup urządzeń oraz oprogramowanie służących do zdalnemu monitorowaniu urządzeń 

produkujących energię z OZE. 

d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji 

fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem 

kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest 

montaż systemu PV).   

3. Maksymalne koszty kwalifikowane: 

a) Instalacja fotowoltaiczna:  

- o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.  

4. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez 

mieszkańca Gminy Puńsk, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych  

z zakupem i montażem instalacji. Refundacji nie będą podlegały koszty niekwalifikowane w 

szczególności zakup i montaż urządzeń służących opomiarowaniu ilości energii zużytej na 

potrzeby własne, w przypadku gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka) należącej do 

mieszkańca prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub rolnicza, lecz w budynku 

innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.). Koszty 

niekwalifikowalne mieszkaniec zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. 



 
5. Mieszkaniec nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku 

której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. 

6. W budynku mieszkalnym, na którym będą instalowane panele fotowoltaiczne/kolektory 

słoneczne nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza.  

7. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacach OZE zainstalowanych w ramach Projektu 

musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być 

wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko 

niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być 

wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii. 

 

 

Kryteria wyboru Grantobiorców: 

 

1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i 

merytorycznej. 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja 
Sposób 

weryfikacji 

1. Termin złożenia dokumentów 

zgłoszeniowych 

Dokumenty zgłoszeniowe złożono 

w terminie określonym w 

ogłoszeniu o naborze. 

0/1 

2. Kwalifikowalność Grantobiorcy Dokumenty zgłoszeniowe zostały 

złożone przez Mieszkańca 

spełniającego definicję 

Grantobiorcy w rozumieniu 

Regulaminu. 

0/1 

3. Kwalifikowalność Budynku 

mieszkalnego 

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą 

rodzaju Budynku mieszkalnego 

określonych w Regulaminie. 

0/1 

4. Kompletność dokumentów 

zgłoszeniowych 

Grantobiorca złożył kompletne 

dokumenty, o których mowa w § 4 

ust. 2.  

0/1 

 

2. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „0/1”. Niespełnienie przez Grantobiorcę 

co najmniej jednego z kryteriów formalnych wskazanych powyżej skutkować będzie 

pozostawieniem dokumentów zgłoszeniowych bez rozpatrzenia, przy czym każdemu ze 

zgłoszonych Grantobiorców przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej 

dokumentacji zgłoszeniowej do 7 dni od pisemnego wezwania do uzupełnienia. 

3. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych nastąpi weryfikacja techniczna 

Budynku mieszkalnego i/lub niemieszkalnego przez podmiot/osobę upoważnioną przez 

Grantodawcę. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w danej 

lokalizacji. Wynikiem weryfikacji będzie dokument techniczny zawierający obliczenia 

projektowego obciążenia energetycznego Budynku wraz z doborem odpowiedniej mocy instalacji 

OZE. 

4. Po weryfikacji każdy z Mieszkańców zostanie poinformowany o wynikach weryfikacji 

technicznej i określonej mocy instalacji OZE.  

5. Po weryfikacji formalnej i technicznej przeprowadzona zostanie przez Grantodawcę ocena 

merytoryczna w oparciu o następujące kryteria: 



 

Lp. Nazwa kryterium Definicja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Kryterium 

ekonomiczne 

W ramach niniejszego kryterium oceniane 

będzie czy Grantobiorca nie posiada zaległości 

finansowych wobec Gminy Puńsk z tytułu 

podatków, opłat lokalnych itp. 

0-1 pkt 

2. Kryterium 

środowiskowe 

W ramach niniejszego kryterium oceniane 

będzie czy potencjalny Grantobiorca złożył 

deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z 

której wynika, że w gospodarstwie domowym 

prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

u źródła. 

0-2 pkt 

 

6. Po ocenie merytorycznej zostanie stworzona lista podstawowa oraz rezerwowa potencjalnych 

Grantobiorców, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy www.ugpunsk.pl. 

7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów Grantobiorcy zostaną wyłonieni w drodze 

publicznego losowania. 

8. Grantobiorca, który nie zostanie zakwalifikowany na listę podstawową zostaną zapisani na listę 

rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku pojawienia się wolnych środków 

przewidzianych na udzielanie Grantów. 

 

Harmonogram realizacji projektu 

 

 

Lp.  Działanie Termin 

1. Zawarcie umowy Grantobiorcy z 

Grantodawcą o powierzeniu grantu  

Kwiecień 2021 r. 

2. Przeprowadzenie badania rynku przez 

Grantobiorcę, zawarcie umowy z 

wykonawcą przez Grantobiorcę, 

wykonanie inwestycji- podpisanie 

protokołu odbioru (odbiór instalacji 

przez inspektora nadzoru wyznaczonego 

przez Gminę Puńsk) 

Od daty podpisania umowy jednak nie 

później niż do 15.11.2021 r. 

3.  Złożenie do Urzędu Gminy Puńsk przez 

Grantobiorcę wniosku o wypłatę grantu 

wraz z wymaganymi załącznikami 

14 dni kalendarzowych od podpisania 

protokołu odbioru jednak nie później niż do 

15.11.2021 r.   

4.  Złożenie przez Gminę Puńsk wniosku o 

płatność do IZ RPOWP i uzyskanie 

refundacji kwoty dofinansowanie od 

wydatków poniesionych przez 

Grantobiorców 

Sukcesywnie w miarę napływu wniosków 

 

http://www.ugpunsk.pl/

