Załącznik nr 5 Karta wydatków
……………..……….….…………………………..
Nazwa / Imię i nazwisko Grantobiorcy
…………………………………………….…………
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Wydatki w projekcie
Tabelę należy wypełnić w kwotach brutto, jeżeli dany Grantobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT. Natomiast w przypadku, gdy Grantobiorca
ubiegający się o przyznanie pomocy jest / będzie płatnikiem podatku VAT, tabelę należy wypełnić w kwotach netto.
KATEGORIA
WYDATKÓW

Lp. Wyszczególnienie
(rodzaj wydatku)

Termin poniesienia wydatku
(miesiąc/rok) oraz
Uzasadnienie (np. element
konieczny dla poprawy efektywności
energetycznej nieruchomości objętej
projektem)

Parametry techniczne lub
jakościowe (np. moc pieca,
elementy instalacji, rodzaj systemu
zarządzania energią itp.)

Ilość/
liczba

Cena
jednostko
wa w PLN

Wartość w
PLN1

Wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy
1.

Wydatki związane z
wymianą
wysokoemisyjnego
źródła ciepła.

1

Np. demontaż
dotychczasowego pieca

2.
3.

Ilość x cena jednostkowa.

System zarządzania
energią (element
obowiązkowy)

.

4.
5.
...
1.

Wydatki dot.
2.
instalacji OZE na cele
3.
nie związane z
ogrzewaniem.
4.
…
1.

Wydatki związane ze 2.
sporządzeniem
3.
dokumentacji.
…
1.

Wydatki związane z
ułatwieniem dostępu 2.
do obsługi urządzeń
...
przez osoby
niepełnosprawne.
Razem wydatki kwalifikowalne:
Pozostałe wydatki (wydatki niekwalifikowane)
1.
…
2.

…
3.
…
Razem pozostałe wydatki (wydatki niekwalifikowalne):

Wydatki ogółem( razem wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane):

KATEGORIE WYDATKÓW:
Katalog wydatków kwalifikowalnych (tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę) niezbędnych do celów realizacji projektu grantowego, obejmuje:
• wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła: czyli demontażem dotychczasowego pieca / kotła, montażem nowego kotła / pieca / źródła
ciepła opartego o OZE / ogrzewania elektrycznego / podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, budową lub modernizacją instalacji centralnego
ogrzewania, budową / modernizacją systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni, instalacją systemu zarządzania energiąurządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki
temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU,
zawory podpionowe itp.);
• wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo mikroinstalacji2 do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej
albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku określonemu na podstawie zużycia prądu w latach ubiegłych,
chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego;
• wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach,
w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu.
• wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji: audytu energetycznego / uproszczonego audytu energetycznego wg metodologii udostępnionej przez
IOK sporządzonego (zaktualizowanego) nie wcześniej niż przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.
UWAGA!Wyżej wymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym, informację na temat kwalifikowalności wydatków znajdują się w Dokumentacji
konkursowej, szczególnie w Ogłoszeniu oraz załącznikach.
2

zgodnie z definicją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

