
 
 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE 
WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU 

 

Miasto i Gmina Ścinawa, Miasto i Gmina Prochowice, Gmina Rudna, Miasto i Gmina Chocianów oraz 
Gmina Miejska Lubin informują o możliwości składania wniosków o  udzielenie grantu w celu realizacji 
zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ 
WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA 
TERENIE GMIN LEGNICKO GŁOGOWSKIEGO OBSZARU INTERWENCJI” realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e 
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji 
kominowej – projekt grantowy,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

 

1. Cel i przedmiot Projektu grantowego  

Głównym celem Projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu lubińskiego, legnickiego i  polkowickiego. 
Zostanie on osiągnięty poprzez wsparcie projektów dotyczących wymiany wysokoemisyjnego źródła 
ciepła przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie mieszkaniowe w celu  
zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem i Gminą Ścinawa występującą w roli Lidera i 
partnerami:  Miastem i Gminą Prochowice, Miastem i Gminą Chocianów, Gminą Rudna, Gmina Miejską 
Lubin. 

 

Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i 
przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniającymi ogólny cel działania 3.3. Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym RPO WD 2014-2020. 

 

2. Katalog grantobiorców  

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych osobom fizycznym 
posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością (dom jednorodzinny, mieszkanie w domu 
wielorodzinnym - tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w  rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych) lub innym podmiotom (wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie 
mieszkaniowe, TBS) położonych na terenie gmin Ścinawa, Prochowice, Chocianów, Rudna, Gminy 
Miejskiej  Lubin. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Grantobiorcy:  

a) którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 
o  finansach publicznych;  

b) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;  



 
c) karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o  których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 
zm.);  

d) karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 
2019 r. poz. 628) 

e) osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące dokonać wymiany źródła ciepła w  lokalach, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza 

 

Sposób wyboru Grantobiorców przez Grantodawcę został określony w Procedurze realizacji projektu 
grantowego w pkt 3 „Sposób Wyboru Grantobiorców oraz p. 4. „Kryteria wyboru Grantobiorców”. 

 

Grantobiorca przystępujący do projektu, w przypadku wyboru oraz podpisania umowy o  powierzenie 
grantu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego 
zakresu inwestycji oraz do oświadczenia, że ewentualny wzrost kosztów ogrzewania nie będzie stanowił 
dla niej/niego nadmiernego obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości projektu (tj. zgodnie z 
art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 zapewnienie, że przez 5 lat od dokonania płatności końcowej nie 
nastąpi: zmiana własności elementu infrastruktury; istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, 
jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów). 

 

Działanie objęte wnioskiem o udzielenie grantu musi przyczynić się do osiągnięcia jednego z  poniższych 
wskaźników: 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik 
realizacji projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki. Dostarczają informacji 
o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z  wielkością wyjściową (bazową): 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI  34) – 
wskaźnik programowy 

2. Roczny spadek emisji PM 10 
3. Roczny spadek emisji PM 2,5 

 

Wskaźniki produktu – wskaźnik bezpośrednio powiązany z wydatkowanymi środkami ponoszonymi 
podczas realizacji projektu 

1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] 

 

Projekt musi obowiązkowo realizować wskaźniki: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] oraz 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2], Roczny spadek 
emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony]. 

 

3. Katalog wydatków kwalifikowalnych Grantobiorcy  

Katalog wydatków kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatków ponoszonych przez 
Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego 

a) wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem 
dotychczasowego pieca/kotła, montażem nowego kotła/pieca/źródła ciepła opartego 



 
o  OZE/ogrzewania elektrycznego/podłączenia do sieci ciepłowniczej/chłodniczej,  modernizacją 
systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni w  zakresie wymiany 
niezbędnych elementów wchodzących w skład nowego źródła ciepła, instalacją systemu 
zarządzania energią (urządzenia, oprogramowanie); 

b) wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU 
albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy 
zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku w latach ubiegłych, chyba że 
mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania 
ogrzewania elektrycznego) podstawą do ubiegania się o  dofinansowanie na ww. inwestycję jest 
wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła!!  

c) wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest 
wymiana źródła ciepła – w kwocie nieprzekraczającej połowy wartości uzyskanego grantu 
(dotyczy osób z I grupą niepełnosprawności) 

d) wydatki związane ze sporządzeniem audytu energetycznego/uproszczonego audytu 
energetycznego wg metodologii udostępnionej przez IOK 

 

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone 
przez Grantobiorców od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę czyli 31.05.2019 r., 
jednakże inwestycja nie może zostać zakończona przed dniem ogłoszenia konkursu o grant. 

 

4. Kryteria wyboru Grantobiorców  

Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby zamieszkałe  na obszarze objętym partnerstwem, tj. gmin: 
Ścinawa, Prochowice, Chocianów, Rudna, miasto Lubin posiadające prawo do dysponowania 
nieruchomością (dom jednorodzinny, mieszkanie w domu wielorodzinnym, wspólnoty mieszkaniowe 
spółdzielnie mieszkaniowe, TBS) położoną na terenie gmin Ścinawa, Prochowice, Chocianów, Rudna, 
miasto Lubin. 

Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby bez zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych 
należnościach wobec Gminy na dzień składania wniosku. 

Wybór grantobiorców przeprowadzany zostanie w oparciu o następujące kryteria „Ocena występowania 
pomocy publicznej/pomoc de minimis”, „Maksymalny limit dofinansowania”, „Limit kwotowy na źródło 
ciepła”, „Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W”, „Zgodność z RPO”, „Zgodność z 
audytem”, „Wymiana źródła ciepła”, „Poprawa jakości powietrza – emisja pyłów”, „Preferowany system 
grzewczy”, „Elementy termomodernizacyjne”. Szczegółowy opis kryteriów wyłonienia Grantobiorców 
zamieszczony został w załączniku nr 1 do „Procedury realizacji projektu grantowego”. 

 

Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością 

a) własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;  
b) współwłasność – wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą podpisać dokumenty 

zgłoszeniowe;  
c) inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że 

obejmuje co najmniej okres trwałości projektu tj. zgodnie z art. 71 Rozporządzenia nr 
1303/2013. 

 

5. Informacje o źródłach finansowania grantów 

 

1. Środki unijne – dofinansowanie z EFRR  



 
2. Krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego  

Wsparcie udzielane jest w formie zwrotu Grantobiorcy maksymalnie 70% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych (nie więcej niż 20 000,00 zł). Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w 
formie refundacji, tj. zwrotu poniesionych przez Grantobiorcę wydatków. 

3. Wkład własny Grantobiorcy  

30% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji wybranej do realizacji. Szczegółowe 
uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte w  umowie pomiędzy 
Grantodawcą, a Grantobiorcą. 

4. Inne źródła finansowania 

W przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania na zakres inwestycji opisany w  ogłoszeniu 
wymagane jest pisemne oświadczenia Grantobiorcy o źródle dofinansowania, jego zakresie  kwotowy i 
procentowym inwestycji w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania inwestycji. 

 

6. Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych 
Grantobiorców  

 

Wniosek o udzielenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez 
Grantodawcę. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien  być trwale spięty w  komplet 
dokumentów. Wniosek należy złożyć w oryginale. Załączniki będące kopiami dokumentów powinny być 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Grantobiorcę. 

Miejsce składania wniosków o udzielenie grantów przez Grantobiorców: 

 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa - sekretariat 

 Urząd Miasta i Gminy Prochowice, ul Rynek 1, 59-230 Prochowice - sekretariat 

 Urząd Miasta i Gminy Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów - sekretariat 

 Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna - sekretariat 

 Urząd Miejski w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin - sekretariat 

 

Termin składania wniosku: 25.04.2022 r.  - 31.05.2022 r. od pn. – pt. (III nabór); 

Punkt konsultacyjny czynny w godz. 900 – 1400 we wtorki i czwartki. 

*Prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie na złożenie wniosków:   

 Pok. nr 27 (II piętro),  tel. 76/740 02 21 – Gmina Ścinawa, 

 Pok. nr 8, (parter),  tel. 76/858 43 42 wew. 23 – Gmina Prochowice, 

 Pok. nr 4a (niski parter),  tel. 76/ 818 50 20 – Gmina Chocianów godz. 1400 - 1700 

 Pok. nr 207, tel. 76/74 92 131 lub 76/74 93 133 – Gmina Rudna, 

 Pok. nr 200 (II piętro), tel. 76/30 70 253 lub 76/30 70 256 – Gmina Miejska Lubin. 

 

Przez „złożenie wniosku” należy rozumieć wpływ jego papierowej wersji (podpisanej zgodnie 
z  reprezentacją) – decyduje data wpływu podpisanego wniosku do danego Urzędu. Za dzień 
skutecznego doręczenia wniosku uznaje się:  

a) w przypadku doręczenia osobistego – datę ̨ przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych potwierdzoną 
pisemnie przez Grantodawcę, 

b)  w  przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę 
doręczenia dokumentów zgłoszeniowych przez operatora/firmę do Grantodawcy. 

 



 
7.Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez grantobiorcę 

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: od dnia podpisania Umowy 
z Grantodawcą najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. (szczegółowe warunki określone zostaną w 
Umowie Powierzenie Grantu). 

 

Wniosek zamieszczony zostanie na stronach internetowych:  

http://nowa.scinawa.pl/ , 

http://bip.scinawa.pl/,  

http://bip.prochowice.com/, 
http://prochowice.com/,  
http://bip.um-lubin.dolnyslask.pl/,  
http://chocianow.bip.pbox.pl/public/,  
http://www.bip.rudna.pl/,  
gmin partnerskich, jak również będą dostępne w punktach konsultacyjnych działających przez cały czas 
naboru na terenie Urzędów. 
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