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Nabór wniosków o dofinansowanie projektów okre?lonych
dla dzia?ania 3.3.e
Szanowni Mieszka?cy,
DOLNO?L?SKA INSTYTUCJA PO?REDNICZ?CA,
której ZARZ?D WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO powierzy? zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego
2014-2020

og?osi?a nabór wniosków o dofinansowanie projektów okre?lonych dla dzia?ania
3.3.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne ?ród?a energii - projekty dotycz?ce
zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Granty mo?na otrzyma? na:

- modernizacj? systemów grzewczych obejmuj?c? wymian? wysokoemisyjnych ?róde? ciep?a
na pod??czenie do sieci ciep?owniczej / ch?odniczej lub instalacj? ?róde? ciep?a opartych
o OZE (np. pomp ciep?a) lub instalacj? kot?ów spalaj?cych biomas?, lub ewentualnie paliwa
gazowe. Wymianie ?ród?a ciep?a mog? towarzyszy? uzasadnione modernizacje systemu
grzewczego pozostaj?ce w zwi?zku przyczynowo - skutkowym ze zmian? ?ród?a ciep?a Wymiana ?ród?a ciep?a jest elementem obowi?zkowym.

Uwaga! wymianie nie podlegaj? u?ytkowane kot?y gazowe i olejowe, nie dopuszcza si? te?
wymiany u?ytkowanych kot?ów innych ni? gazowe i olejowe na kot?y w?glowe (niezale?nie od ich
klasy) i olejowe.
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Grantobiorcami mog? by? osoby fizyczne b?d?ce:
- w?a?cicielem domów jednorodzinnych
- w?a?cicielem mieszka? w domach wielorodzinnych,
- najemc? mieszka? w domach wielorodzinnych (posiadaj?cy tytu? do lokalu mieszkalnego
oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwa?o?ci
projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia w?asnych potrzeb zmierzaj?cych do
ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszcze?.
Grantobiorc? mo?e by? tak?e wspólnota mieszkaniowa, spó?dzielnia mieszkaniowa czy TBS,
zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie z?o?y Miasto Jawor. Zapraszam zatem zainteresowanych
mieszka?ców Miasta Jawor do wype?nienia deklaracji dotycz?cej ch?ci uczestnictwa w
programie poprawy jako?ci powietrza.
Deklaracja ma charakter sonda?owy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu okre?lenie
skali zapotrzebowania na wymian? pieców w?ród mieszka?ców Miasta Jawor. Program
realizowany b?dzie pod warunkiem uzyskania zewn?trznych ?rodków dofinansowania dla Miasta
Jawor.

DEKLARACJE OD MIESZKA?CÓW PRZYJMOWANE B?D? DO DNIA 15 stycznia 2019r. W
URZ?DZIE MIEJSKIM W JAWORZE , RYNEK 1 59-400 JAWOR pok. 5 (parter). Wszelkie
informacje udzielane b?d? pod numerem 76 870 2021 wew. 110; 135

Mo?na uzyska? dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji. Do
wniosku zg?osi? mo?na zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021.
Nale?y pami?ta?, ?e z?o?enie deklaracji nie jest jednoznaczne z udzia?em w projekcie i
przyznaniem grantu ! Warunkiem realizacji projektu b?dzie otrzymanie przez Miasto Jawor
dotacji ze ?rodków Unii Europejskiej.
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Deklaracje z?o?one po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie b?d?
rozpatrywane.
Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków z?o?one deklaracje b?d? weryfikowane pod
wzgl?dem mo?liwo?ci uczestnictwa w projekcie, ze wzgl?du na konieczno?? spe?nienia kryteriów
udzia?u w konkursie.
Do :
1/ Deklaracja woli przyst?pienia do projektu. do pobrania
2/ Ankieta. do pobrania
ze strony www.jawor.pl
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