
   

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość  

w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą 

Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje 

fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” 

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 

 

Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie 

 www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich 

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanymi dalej gminami partnerskimi: 

Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty 

Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina 

Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina. 

Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu 
przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do 
których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 
województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki 
Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych 
gmin Dolnego Śląska”. 
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz 
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym 
zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby 
fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze 
Dolnego Śląska.  
Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie 

jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców. 

Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych 

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji 

fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.  

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto 

x 10 kW = 70 000 PLN brutto. 

Alokacja - Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN* (* 

Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie 

udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW). 

Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% 

wydatków kwalifikowalnych  

Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant 

Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. 

Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do 

celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu. 

Termin składania  wniosków –  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 31.01.2018 do godziny 

15:00. 

Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w 

Urzędzie Gminy właściwej  ze względu na adres lokalizacji inwestycji. 

Forma składania wniosków  - zgodnie z Regulaminem konkursu.  

Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.  

Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu. 

http://www.pv-projekt.pl/

