Uchwała Nr XLVI/514/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.
„Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/471/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 stycznia
2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości
powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 4. Realizacja Projektu planowana jest na rok 2019 pod warunkiem, o którym mowa w ust. 3.”;
2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie oraz
w umowie o powierzenie grantu. Wzór deklaracji udziału stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.”;
3) w § 9 uchyla się ust. 3,
4) § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1) Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu.”;
5) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Zabezpieczenie grantów stanowić będą zapisy umowy o powierzenie grantu, dotyczące
zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy.”;
6) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 2. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest
przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1808 z późn. zm.) oraz – w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca
– informacji określonych w:
1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) - w przypadku
pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, albo
2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) –
w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji
nr 1408/2013.”;
7) w § 26 uchyla się pkt 9,
8) załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu grantowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
9) uchyla się załącznik nr 9 do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Żelazny
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Załącznik do uchwały nr XLVI/514/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 marca 2018 r.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę
Czechowice-Dziedzice) – luty 2018 - styczeń 2019
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Działanie
Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału
w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych
Organizacja spotkań informacyjnych
Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod
kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych
w deklaracjach zgłoszeniowych
Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie
ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po
weryfikacjach technicznych
Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę
Czechowice-Dziedzice
Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do
dofinansowania – uzależnione od wyników oceny wniosku
o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą
Czechowice-Dziedzice a Instytucją Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 - uzależnione od wyników
oceny wniosku o dofinansowanie

Termin
minimum 30 dni od dnia rozpoczęcia naboru
deklaracji od potencjalnych Grantobiorców
1 i 13 lutego 2018r.
od 15 lutego 2018r. do 31 marca 2018r.
do 13 kwietnia 2018 r.
do 29 maja 2018 r.
Przewidywany termin: listopad 2018 r.
Przewidywany termin; grudzień 2018 r. –
styczeń 2019 r.

ETAP II – Realizacja projektu – listopad 2018 – 31 grudzień 2019
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Działanie
Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Czechowice-Dziedzice)
Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę
Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje
Grantobiorca).
Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę
Złożenie do Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach Wniosku o udzielenie grantu wraz
z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu).
Wykonanie inwestycji
Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Czechowice-Dziedzice
Złożenie do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wniosku o płatność wraz z wymaganymi
załącznikami
Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca)
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