Dokumenty oraz procedura złożenia wniosku grantowego (numeracja zgodnie z załącznikami do
ogłoszenia):
2. Wzór wniosku o udzielenie grantu


Załączniki obowiązkowe do wniosku o udzielenie grantu:
2.1 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi
wieczystej nie starszy niż 3 miesiące (darmowy wydruk można wykonać ze strony
internetowej: https://ekw.ms.gov.pl/ ) - WAŻNE: Akt notarialny nie stanowi odpisu z księgi
wieczystej
2.9 Uproszczony audyt energetyczny - WAŻNE: dokument przekazywany jest przez audytora.
2.5 Karta wydatków –
2.8 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku


Załączniki opcjonalne do wniosku o udzielenie grantu:
2.2 Zgoda współwłaściciela na realizację inwestycji (jeśli właścicielem są inne osoby niż Grantobiorca)
2.3 Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań
wynikających z umowy o powierzenie grantu (jeśli Grantobiorca pozostaje w związku małżeńskim,
bez rozdzielności majątkowej)
2.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/ współwłaścicieli/ posiadaczy innego tytułu
prawnego do nieruchomości (jeżeli Grantobiorcą jest inna osoba niż właściciel/współwłaściciel)
o Oświadczenie dotyczące prawa budowlanego


Załączniki obowiązkowe do wniosku dla osób prowadzących działalność gospodarczą w
budynku mieszkalnym:
2.6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2.7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (jeśli została udzielona przedsiębiorcy) zaświadczenia stanowią dokumenty, którymi powinien dysponować Grantobiorca.
Rozeznanie rynku- wybór wykonawcy:
 Wzór rozeznania rynku (konieczne jest przekazanie rozeznania do co najmniej 3
potencjalnych wykonawców) – wzór w załączeniu oraz wzór oferty


Rozeznanie rynku jest zalecane do przygotowania już na etapie składania wniosku w celu
oszacowania w sposób właściwy kosztów w ramach projektu.

Każdy Wnioskodawca jest zobligowany do wykonania audytu energetycznego przed złożeniem
wniosku o udzielenie grantu.
W Gminie Paszowice audyt energetyczny przeprowadza:
Grupa Doradcza LAURUS
ul. Zaciszna 22, 51-361 Wilczyce, p. Karol Sadłowski, tel. 601 388 831,e-mail: biuro@grupalaurus.pl

Szczegółowe informacje są udzielane przez:
- Urząd Gminy Paszowice – ug@paszowice.pl lub 76 870 17 92 wew. 202
- Infolinię dla Mieszkańca - 721 74 74 47.

