Deklaracja udziału w projekcie grantowym
realizowanym przez Fundację Dar Oze
Projekt realizowany przez Fundację Dar Oze ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi
Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna. 3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.1 województwa dolnośląskiego, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i
odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Fundacja Dar Oze nie pobiera opłat wpisowych, za dołączenie do projektu grantowego o uzyskanie 85%
bezzwrotnej dotacji na ekologiczne inwestycje, opartego na działaniu 3.3„Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.1 województwa
dolnośląskiego, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty
dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.
Ja niżej podpisany(a).

....................................................................................................................................................
( czytelnie imię i nazwisko )
zamieszkały (a) w

…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu)

…………………………………………………………………………………………………
(Adres realizacji inwestycji, Numer działki oraz obręb )

…………………………………………………………………………………………………
legitymujący (a ) się dowodem seria i nr
wydanym przez. ……………………………………………………………………………….
dnia ……………………………………………………………………………………
PESEL

……………………………………………………………………………………

nr telefonu. ……………………………………………………………………………………

adres e-mail ……………………………………………………………………………

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie grantowym o uzyskanie 85% dofinansowania,
polegającym na poprawie energetycznej budynków użyteczności publicznej i/lub budynków
jednorodzinnych w oparciu o zakup i montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła, instalacji
fotowoltaicznych, lub/i kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej.
Opis ekologicznej inwestycji ;
Należy napisać te działania na które chcą państwo uzyskać dofinansowanie z Funduszy Unijnych.
☐planuję realizację inwestycji ekologicznej

☐ inwestycja już rozpoczęta ale jeszcze nie zakończona.

…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
☐

w
budynku mieszkalnym, jednorodzinnym do którego posiadam tytuł prawny (prawo

użytkowania) inny*(należy wpisać jaki)
.....................................................................................................................................................................
o nr księgi wieczystej.
…………………………..
(prosimy o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny-np.wypis, wydruk z
księgi wieczystej, akt własności, umowa)
lub
☐
w budynku użyteczności publicznej do którego posiadam tytuł prawny (prawo użytkowania,
umowa najmu na minimum 5 lat )inny
.....................................................................................................................................................................
o nr księgi wieczystej
w którym prowadzę działalność gospodarczą
do którego posiadam tytuł prawny (prawo
minimum 5 lat ) inny

☐

użytkowania, umowa najmu na

.....................................................................................................................................................................
o nr księgi wieczystej

(prosimy o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny-np.wypis, wydruk z
księgi wieczystej, akt własności, umowa najmu lokalu na czas bezterminowy na minimum 5 lat)

Oświadczam że
1.
Zakończę realizację projektu nie później niż do dnia 31 grudnia 2021, w kwartale jak wskazano
poniżej
IV kwartał
2019

I kwartał
2020

II kwartał
2020

III kwartał
2020

IV kwartał
2020

I kwartał
2021

II kwartał
2021

III kwartał
2021

IV kwartał
2021

2.

☐ A. Posiadam aktualny audyt energetyczny nie starszy niż 2 lata liczone od dnia ogłoszenia działania
dotacyjnego.
☐ B. Nie posiadam aktualnego audytu energetycznego.
3. Pokryję

koszt zakupu i montażu wybranych przeze mnie planowanych inwestycji
ekologicznych.
4. Dostosuję się do ogólnego regulaminu działania dotacyjnego 3.3.1e. oraz do
regulaminu/procedury dołączenia Fundacji Dar Oze.
5. Wybiorę wykonawcę po uprzednim badaniu rynku i po przeprowadzeniu procedury
ofertowej wysyłają zapytania ofertowe co najmniej do trzech wykonawców.
6. Przekażę minimum 3 uzyskane oferty od trzech firm wykonawczo-serwisowych.
7. Po zakwalifikowaniu mnie do programu złożę doFundacji Dar Oze wniosek o udzielenie grantu w
formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
15% kosztów kwalifikowanych inwestycji będzie stanowiło mój wkład własny.
8. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Fundacji Dar Ozewniosek o płatność
wraz z wymaganymi załącznikami.
9. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid ( która umożliwia
wprowadzenie energii do sieci).
10. Oświadczam, iż nie posiadam zaległych zobowiązań finansowych wobec Fundacji Dar Oze.
11. Spełnię wszystkie kryteria stawiane przez regulamin działania dotacyjnego, Unię Europejską oraz
Fundację Dar Oze.
UWAGA:W przypadku produkcji energii elektrycznej z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona
Grantobiorcy stanowi pomoc publiczną i jest udzielana na podstawie pomocy de minimis

( z uwzględnieniem zasady dot.całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu
przedsiębiorstwu/osobie wynoszącej do 200 000 EUR w okresie poprzednich trzech lat podatkowych)
Przyjmuję do wiadomości,że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu przeze mnie lub nie
podpisaniu umowy przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą projekt nie będzie realizowany. Oświadczam, że z tego
tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Fundacji Dar Oze.

KLAUZULE ZGÓD
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii
Europejskiej) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Fundację Dar Oze z siedzibą w Siemczyn 4/5, 74-204 Kozielice, oddział ul
Krakowska 84 d lokal 171 dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer
telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz.
1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres
e-mail administratora.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przez jej wycofaniem.

Jednocześnie Informuję, że
☐wyrażam zgodę
Na wykorzystanie i przetwarzanie ww.danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)".Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dar Oze w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia moich preferencji i przedstawienia mi adekwatnej oferty
usług oferowanych przez ten podmiot.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Dar Oze treści marketingowych oraz
handlowych przy wykorzystaniu mojego adresu email (wiadomości e-mail) i numeru telefonu (sms, mms, połączenia
przychodzące). Wyrażam zgodę na nagrywanie podczas spotkań informacyjnych, oraz Wyrażam zgodę na udostępnianie
mojego wizerunku przez Fundację Dar Oze w materiałach marketingowych tworzonych przez Fundację Dar Oze.

………………………..…………………………
Data i miejscowość

……………………………………………………
Czytelny podpis

