
Zapraszamy mieszkańców Gminy Jeleniewo do udziału w programie 

dotyczącym dofinansowania budowy instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, 

kolektory słoneczne). 

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie, informujemy o możliwości 
przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania instalacji OZE dla mieszkańców 
Gminy Jeleniewo w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach 
energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020),  w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
Projekt dotyczy inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji 

ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym 

budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem 

budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. 

(typ projektu 4). 

  
1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy (mieszkańcowi) w formie refundacji kosztów 
poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby 
rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia 
dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, 
protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). Mieszkaniec sam będzie musiał najpierw 
zapłacić za urządzenia i montaż a potem ubiegać się o zwrot ok. 65% poniesionych 
kosztów. 
2. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru 
odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób).  
3. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia 
powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). 
Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie deklaracji 

uczestnictwa do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy 

Jeleniewo. (Jeśli w złożonej deklaracji będzie brak jakichkolwiek danych, bądź zostanie ona 

złożona w terminie późniejszym niż wyznaczony, zainteresowana osoba znajdzie się na liście 

rezerwowej). 

Planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego na początku grudnia 2019 r. w 

Gminie Jeleniewo. 

Deklaracja przystąpienia do projektu została umieszczona na stronie internetowej Gminy 

Jeleniewo: www.jeleniewo.i-gmina.pl oraz są możliwe do pobrania w sekretariacie UG 

Jeleniewo, pokoju nr 15. 

Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie 

będzie możliwe jedynie w przypadku pozyskania środków unijnych na ten cel oraz gdy 

zgłoszona nieruchomość będzie spełniała warunki techniczne wymagane przy instalacji OZE. 

http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/

