ZAŁĄCZNIK NR 1
Numer ewidencyjny wniosku: ……………………………………...……….
Data i godzina wpływu: ……………………………..………………………….
(wypełnia Urząd)

……………………………………………….
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu
„Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków
mieszkalnych w gminie Narewka”
Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości / posiadacz
innego tytułu prawnego do nieruchomości ………………………………………………..….…………………………………………..…………
zamieszkały/a pod adresem:...…………………………………………….………………………………..…….......………………………………….
tel.: ….............………..…..……………………… e-mail: ……………………………………….………………...……………………
wnioskuję o przyznanie grantu w ramach Projektu pn.: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła
energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Narewka”.
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym
nieruchomości / posiadaczem innego tytułu prawnego do nieruchomości* położonej na terenie [nazwa
miejscowości] ............................................................................ przy ulicy ……………………………………………………………
i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiające zarówno instalację, jak i eksploatację
zadeklarowanej poniżej instalacji OZE w okresie Trwałości Projektu.
Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie i montażem:

□
□

instalacji fotowoltaicznej o mocy modułów fotowoltaicznych ………… kWp,
instalacji solarnej (kolektorów słonecznych) dla gospodarstwa domowego liczącego ……… osób.

Oświadczam, że instalacja typu, o której montaż wnioskuję nie została do tej pory zainstalowana na
potrzeby budynku.*
Oświadczam, że:

❏
❏
❏

Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej rodziny na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1390 ze zm.)
W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).
Przynajmniej jedna z osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada orzeczenie o
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) (jeżeli
dotyczy).

Ponadto, oświadczam, iż:

●

Będę utrzymywać działającą instalację OZE dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020 w okresie Trwałości projektu.
● Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz kosztów
niekwalifikowanych instalacji OZE,
● Energia wyprodukowana w instalacji OZE wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby bytowe
gospodarstwa domowego, a w budynku mieszkalnym nie będzie prowadzona działalność gospodarcza,
● Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji Projektu oraz wszystkimi jego załącznikami
i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu
oraz zakresem danych wskazanych do udostepnienia i przetwarzania w załącznikach.
● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu przeprowadzenia naboru do realizacji projektu
wskazanych we wnioskach do naboru, oświadczeniach i innych dokumentach wskazanych w Regulaminie
NABORU WNIOSKÓW I REALIZACJI PROJEKTU„INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE NAREWKA” realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz udostepnienie
ich do przetwarzania uprawnionym instytucjom realizującym projekt.
● Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo
Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888
Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl).
Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22)
25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO) wynikającego z zapisów Ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania,
kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa
Podlaskiego
(Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
w
Białymstoku,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok), Beneficjentowi realizującemu projekt oraz podmiotom,
które na zlecenie Beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej
RPOWP lub Beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata
2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4,
niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania
ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie
archiwizacji;
8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z
przepisów prawa dot. archiwizacji;

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

………………............................…………………………………….….
(data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości /pełnomocnika)
Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:
− 1a. Oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania nowo budowanego budynku (jeżeli dotyczy).
− 1b. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest (jeżeli dotyczy).
− 1c. Upoważnienie do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do
nieruchomości (jeżeli dotyczy).
− 1d. Ankieta do instalacji fotowoltaicznej (w przypadku ubiegania się o grant na instalację fotowoltaiczną)
− 1e. Ankieta do instalacji solarnej (w przypadku ubiegania się o grant na instalację solarną)
− Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
− Karta dużej rodziny – kserokopia (jeżeli dotyczy)
− Postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej – kserokopia (jeżeli dotyczy)
− Dokument potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia (jeżeli dotyczy)

* Nie można składać deklaracji na montaż instalacji OZE, która już jest zainstalowana na potrzeby budynku.

