
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 
„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” 

 
Składanie wniosków o udzielenie grantu 

od 08.06.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 
Weryfikacja wniosków  

od 10 lipca 2020 r. 

 
Publikacja list rankingowych 

27 lipca 2020 r. - opublikowanie list rankingowych z numerami wniosków osób zakwalifikowanych  

do przeprowadzenia uproszczonych audytów energetycznych oraz list rezerwowych 

 

Uproszczone audyty energetyczne 

od 01.09.2020 r. do 19.10.2020 r. zostaną przeprowadzone uproszczone audyty energetyczne u 

 mieszkańców, których wnioski znalazły się na listach rankingowych. 

 

 

Publikacja list Grantobiorców wskazanych do podpisania umowy 
Po 15.10.2020 r. publikowane będą na bieżąco częściowe listy Grantobiorców wskazanych do  

podpisania umowy o powierzenie grantu, którzy przeszli pozytywnie uproszczony audyt energetyczny 
 

 

                     Podpisanie umowy            Ekspert merytoryczny                                                     
     Po 23 października 2020 r. nastąpi podpisanie umowy          Grantobiorca, który przeszedł pozytywnie audyt energetyczny, zobowiązany 

      o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą a gminą,                             jest do przesłania na adres mailowy Eksperta (e-mail:  

        w której został złożony wniosek o udzielenie grantu.           wymianapieca@gmail.com,) certyfikatów wybranego instalatora oraz kart  

             Termin podpisania umowy zostanie ustalony                katalogowych montowanych urządzeń, w celu pisemnego potwierdzenia przez  
                     z Grantobiorcą telefonicznie.                                             Eksperta zgodności urządzeń z projektem. Dodatkowo pisemne  

potwierdzenie zgodności urządzeń z projektem można będzie uzyskać od 

Eksperta w trakcie pełnienia dyżurów eksperckich. Terminy dyżurów po 

ustaleniu z Ekspertem zostaną opublikowane na stronie internetowej 

projektu: https://euprojekty.pl/wasosz/ oraz na stronach internetowych 

właściwych gmin. 

           

 

Wniosek o wypłatę grantu 
Grantobiorca po uzyskaniu pozytywnej opinii Eksperta i zakończeniu prac, złoży do właściwej dla  

siebie gminy wypełniony wniosek o wypłatę grantu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami  

(wymogi ujęte będą we wniosku o wypłatę grantu, który stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu) 

 

 

Weryfikacja wniosku o wypłatę grantu przez właściwą gminę 
Po złożeniu wniosku o wypłatę grantu, właściwa gmina w ciągu 30 dni skieruje do Grantobiorcy 

Inspektora nadzoru w celu odbioru zamontowanej instalacji oraz dokona weryfikacji 

 przedłożonych przez Grantobiorcę dokumentów celem zatwierdzenia wniosku o wypłatę grantu. 

 

 

Wypłata grantu  
Przekazanie grantu na rachunek Grantobiorcy nastąpi 

w terminie do 14 dni roboczych od zatwierdzenia przez 

Gminę wniosku o wypłatę grantu. 

mailto:wymianapieca@gmail.com

