
 

Biuro Projektu: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 (pokój nr 18), 19-206 Rajgród, 
osoba do kontaktu: Dorota Masiewicz tel.: 86 272 19 56 

Instalacje OZE w Gminie Rajgród 

Złóż wniosek o Grant w wyznaczonym terminie 
Nabór wniosków trwa od 25.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

↓ 
Poczekaj na wyniki naboru 

 (Wyniki będą znane po zakończeniu naboru, tj. po 30 dniach od ogłoszenia) 
Pierwszeństwo mają osoby, które w terminie XII 2019 - II 2020 złożyły ankietę  

w ramach zapotrzebowania na instalację OZE  

↓ 
Podpisz z Gminą umowę o powierzenie Grantu  

↓ 
Rozpocznij realizację inwestycji krok po kroku 

- zrób rozeznanie rynku (prześlij zapytanie ofertowe do min. 3 wykonawców), dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Pamiętaj, że zaproponowane instalacje w zebranych ofertach muszą spełniać minimalne parametry techniczne, określone  
w załączniku nr 2 do regulaminu; 
- podpisz umowę z wybranym wykonawcą;  
- zamontuj instalację w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania „Umowy o powierzenie Grantu”; 
- W terminie 7 dni przed planowanym zakończeniem montażu instalacji poinformuj Gminę o tym fakcie; 
- W ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych instalacji, przedstawiciel Gminy wraz z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem wykonawcy dokonają odbioru instalacji; 
- Jeżeli instalacja zostanie odebrana bez zastrzeżeń, opłać fakturę wystawiona przez wykonawcę.  

↓ 
Złóż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie wniosek o wypłatę grantu wraz z wszystkimi wymaganymi 

załącznikami, nie później niż 30 dni od dnia dokonania płatności za instalację  
szczegółowa lista załączników znajduje się w Regulaminie wyboru Grantobiorców w rozdziale 9 

 oraz w Umowie o powierzenie Grantu w §7 pkt 2 

↓ 
Poczekaj na zatwierdzenie wniosku o wypłatę Grantu 

W przypadku wystąpienia braków i niejasności w złożonym wniosku o wypłatę Grantu, Gmina Rajgród wezwie Cię do 
uzupełnienia wniosku i/lub do złożenia wyjaśnień 

↓ 
Wypłata Grantu 

↓ 
Trwałość Projektu 5 lat od daty przekazania płatności końcowej na rzecz Gminy Rajgród przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 
W okresie trwałości Grantobiorca zobowiązany jest m.in. do: 
- ubezpieczenia instalacji oraz przeprowadzania przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie 
gwarancyjnej,  
- składania co roku w styczniu informacji potwierdzających zachowanie trwałości i osiągnięcie efektów projektu. 
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Grantobiorcy znajdują się w rozdziale 10 regulaminu wyboru 
Grantobiorców. 

 
 

PAMIĘTAJ, ŻEBY NIEZWŁOCZNIE PO MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DOSTARCZYĆ DO OPERATORA SYSTEMU 
DYSTRYBUCJNEGO WNIOSEK O PODŁĄCZENIE MIKROINSTALACJI 

A NASTEPNIE PODPISAĆ UMOWĘ LUB ANEKS DO UMOWY ZE SPRZEDAWCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 


