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Załącznik nr 4 

do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu Grantowego 

 

 
 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY 

1. Dane Grantobiorcy 

Imię i Nazwisko:  

adres:  

nr telefonu  adres email  

PESEL / NIP* 

(informacja niezbędna do weryfikacji Grantobiorcy 

w rejestrze podmiotów wykluczonych, o którym mowa 

w art. 210 ustawy o finansach publicznych) 

 

* PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

 NIP – w  przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 
2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

 
 

2. Nazwa i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia  

Lokalizacja inwestycji  

Nr obrębu  Nr działki  

Dokument 

potwierdzający prawo 

użytkowania 

 

 

3. Cel realizacji przedsięwzięcia 

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 

poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. z instalacji 

fotowoltaicznej. 

 

4. Opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość Jednostka 

1 Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

 szt. 

2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych (moc 

instalacji fotowoltaicznej)  

 kWp 

Data wpływu  

Nr referencyjny   



  
  

2 

 

5. Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

 

rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 
 

 

zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 
 

 

 

 

6. Wartość całkowita i kwalifikowana inwestycji  

 

 Wartość netto całkowita 
w PLN 

Wartość brutto 
całkowita w PLN 

Wartość 
kwalifikowana 
netto w PLN 

Instalacja fotowoltaiczna    

SUMA    

 

 

7. Wnioskowana kwota grantu i pozostałe źródła finansowania 

 

 Wnioskowana kwota grantu 
(wkład UE) w PLN 

Wkład własny 
W PLN 

Instalacja fotowoltaiczna   

 

8. Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do 

podpisania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Załączniki  

1. Zapytania ofertowe – minimum 3 (kopia dokumentów lub wydruki maili 

potwierdzających przekazanie potencjalnym wykonawcom)  

2. Oferty – minimum 3 (kopia dokumentów lub wydruki maili) 

3. Opracowanie techniczne 

 

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym 

dokumencie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 

 

................................................                                                          .........................................          

(data, miejscowość)                                                (podpis/y) 


