REJESTR ZMIAN
przewidzianych do wprowadzenia Uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXXIV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Ekoenergia – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw
w Gminie Kroczyce”

Miejsce
wprowadzenia zmiany
w dokumencie
Definicje

§4
Szacunkowe koszty i
warunki finansowe

PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

Grant – bezwzrotne środki finansowe udzielane Grant – bezzwrotne środki finansowe udzielane
Grantobiorcy przez Grantodawcę na podstawie Grantobiorcy przez Grantodawcę na podstawie umowy
umowy o powierzenie grantu na realizację o powierzenie grantu na realizację inwestycji, wg wzoru
inwestycji.
ustanowionego przez Wójta Gminy Kroczyce.

2. Grant jest przekazywany na podstawie umowy o
powierzenie grantu po spełnieniu warunków
określonych w umowie i niniejszym regulaminie.
(…)
6. W celu uzyskania zwrotu wydatków zgodnie z §
4 ust. 1, Grantobiorca winien udostępnić
nieruchomość celem oględzin oraz przedstawić
gminie następujący komplet dokumentów, celem
weryfikacji:
a.) Formularz wniosku o wypłatę grantu (załącznik
nr 5 do umowy o powierzenie grantu).
(…)
k) Oryginał oświadczenia podpisanego przez
Grantobiorcę w zakresie wskazanym w załączniku
nr 1 do umowy o powierzenie grantu.

2. Grant jest przekazywany na podstawie umowy o
powierzenie
grantu
po
spełnieniu
warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
(…)
6. W celu uzyskania zwrotu wydatków zgodnie z § 4
ust. 1, Grantobiorca winien udostępnić nieruchomość
celem oględzin oraz przedstawić gminie następujący
komplet dokumentów, celem weryfikacji:
a) Formularz wniosku o wypłatę grantu (wg wzoru
określonego, jako załącznik do umowy o powierzenie
grantu).
(…)
k)
Oryginał
oświadczenia
podpisanego
przez
Grantobiorcę w zakresie wskazanym w umowie o
powierzenie grantu.

§7
Naruszenie warunków
udzielenia grantu i
monitoring oraz kontrola

1.

2.

3.

4.

5.

Naruszenie umowy o powierzenie grantu,
którym jest w szczególności:
a) zmiana sposobu użytkowania instalacji
fotowoltaicznej lub jej elementów,
b) wykorzystanie energii z instalacji na cele
inne niż określone w regulaminie,
c) zmiana lokalizacji instalacji fotowoltaicznej
bez zgody Gminy,
d) zmiana własności instalacji fotowoltaicznej
bez zgody Gminy,
e) modyfikacja instalacji bez zgody Gminy,
f) niepodanie stanu licznika zgodnie z
zapisami § 8 ust 5 umowy o powierzenie
grantu,
g) nieudostępnienie instalacji do kontroli
pomimo
dwukrotnego
pisemnego
wezwania,
h) zniszczenie, utrata lub kradzież instalacji i
jej nieodtworzenie w terminie 60 dni
skutkować będzie rozwiązaniem umowy przez
Gminę
i
koniecznością
zwrotu
grantu
powiększonego o odsetki podatkowe naliczane
od dnia przekazania grantu.
W celu monitorowania efektywności projektu,
Grantobiorca będzie przekazywał Gminie przez
okres trwałości projektu do końca lutego
każdego roku informację (oświadczenie na
bazie
danych
z
inwertera)
o
ilości
wyprodukowanej w poprzedzającym roku
kalendarzowym energii elektrycznej.
Gmina oraz podmioty uprawnione do kontroli
funduszy UE mają możliwość kontroli realizacji
zadania przez Grantobiorcę na każdym etapie
jego realizacji, po zrealizowaniu zadania oraz w
okresie trwałości projektu.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3,
mogą być przeprowadzone oględziny obiektu
oraz miejsca realizacji zadania.
W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 3

Grant wykorzystany niezgodnie z celami projektu,
pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.

mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie
dla oceny prawidłowości realizacji zadania oraz
żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących realizacji zadania.
6. Grantobiorca jest zobowiązany dostarczyć
dokumenty i inne nośniki informacji oraz
udzielić wyjaśnień i informacji w określonym
przez kontrolujących terminie.
7. Grant wykorzystany niezgodnie z celami
projektu, pobrany nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami,
w terminie określonym w umowie o powierzenie
grantu.
§8
Postanowienia końcowe

§8
Postanowienia końcowe

Załącznik nr 4 do
regulaminu

1. Szczegółowe
postanowienia
w projekcie
zawierać
będzie
o powierzenie grantu.

udziału 1. Szczegółowe postanowienia udziału w projekcie
umowa
zawierać będzie umowa o powierzenie grantu,
której wzór określony zostanie przez Wójta Gminy
Kroczyce.

Po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu:
1) Załącznik nr 1 do regulaminu – Wymogi techniczne dla instalacji fotowoltaicznych
2) Załącznik nr 2 do regulaminu – Ankieta uczestnika projektu
3) Załącznik nr 3 do regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie
Po Załączniku nr 3 do regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie wprowadza się zmiany poprzez usunięcie
załącznika nr 4 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu.

