ANKIETA KONTROLNA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI
PROJEKTU
W ramach realizacji projektu grantowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w
gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”,
Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.
Data wypełnienia ankiety
I. INFORMACJA O GRANTOBIORCY:
Imię i nazwisko /Nazwa Grantobiorcy:
Adres nieruchomości, w którym zostało
zrealizowane przedsięwzięcie:
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Osoba do kontaktu:
Telefon:
Adres e-mail do korespondencji (jeśli istnieje)
Nr umowy o powierzenie grantu:

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
☐ Tak
Od zakończenia realizacji projektu do chwili
obecnej, trwałość projektu jest utrzymywana
zgodnie z Umową o powierzenie grantu.

☐ Nie / Opis :

III. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zakres projektu, cele oraz wskaźniki zawarte we wniosku o udzielenie grantu, są
utrzymane

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że miejsce instalacji dofinansowanego źródła ciepła i jego przeznaczenie pozostają bez
zmian

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że przechowuję dokumenty związane z realizacją projektu, zgodnie z umową
o powierzenie grantu

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że miejsce realizacji projektu jest odpowiednio oznakowane tabliczką informacyjną,
zgodnie z umową o powierzenie grantu.

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że w nieruchomości objętej projektem, w roku złożenia ankiety nie ☐ tak
rozpoczęto prowadzenia działalności gospodarczej i nie udostępniono powierzchni tej ☐ nie
nieruchomości innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła użytkowane jest na potrzeby własne i jako
podstawowe źródło ciepła w budynku /mieszkaniu.

☐ tak
☐ nie

Brak wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne załączone do rozliczenia Wniosku dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie
podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia
jakichkolwiek projektów finansowanych z innych zewnętrznych źródeł finansowania, ze środków
innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, w tym funduszy
strukturalnych (EFRR, EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz że uzyskanie
dofinansowania z RPO WD 2014-2020 jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o
dofinansowanie z powyższych źródeł. W związku z tym brak jest tu wystąpienia podwójnego
dofinansowania wydatków.
Prawna możliwość odzyskania podatku VAT
Oświadczam, iż posiadam prawną możliwość odzyskania i odliczenia podatku VAT w całości /
częściowo – podatek VAT stanowi tu wydatek niekwalifikowalny.

☐ tak
☐ nie

Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT
Oświadczam, iż nie posiadam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego kosztu
podatku VAT – podatek VAT jest w tym przypadku kwalifikowalny i został włączony do kosztów
kwalifikowalnych.
Oświadczam ponadto, iż nie będę się ubiegać, w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.), o odzyskanie ze środków
budżetu państwa kosztów podatku VAT, rozliczonych w ramach realizowania w/w projektu.

☐ tak
☐ nie

Oświadczam, że nie nastąpiły nieuprawnione modyfikacje kotła umożliwiające spalanie odpadów
lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy
ruszt)

☐ tak
☐ nie

Uzasadnienie (w przypadku gdy zaznaczono „Nie” w pytaniach powyżej)

……………………………………………
(czytelny podpis Grantobiorcy)

