Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 267/22
Wójta Gminy Łomża
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
WÓJT GMINY ŁOMŻA
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
18-400 Łomża
ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup
i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie
Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii – konkursu, realizowanego w formule grantowej.
Projekt obejmuje refundację zakupu i montażu 123 mikroinstalacji, w tym 26 instalacji solarnych ( tj. hybryd – 14,
solary - 12) oraz 97 instalacji fotowoltaicznych przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na
potrzeby mieszkalne mieszkańców gminy Łomża w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.
Maksymalne koszty kwalifikowalne instalacji OZE mogą wynieść:
1) dla instalacji fotowoltaicznej - na 1 kWp do 4 536,00 zł brutto;
2) dla instalacji solarnej: 2 kolektory – 9 720,00 zł brutto.
Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Łomża:
Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Łomża, w terminie który upływa 7 dnia o godz. 15.45 od daty ukazania
się ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.gminalomza.pl , winni złożyć wniosek o udzielenie grantu.
Wzór wniosku, wraz z wykazem wymaganych załączników przedstawia Załącznik nr 1 do regulaminu i jest
dostępny poniżej niniejszego komunikatu. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Łomża
pok. nr 202 (II piętro).
Miejsce składania wniosków o grant:
Urząd Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A,
18-400 Łomża, pokój nr 4, lub za pośrednictwem kuriera.

Kto może składać wnioski:
Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Łomża posiadająca prawo własności
lub współwłasności budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać

zabudowana na budynku niemieszkalnym), która udokumentuje prawo własności poprzez przedłożenie
aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego
prawo własności.
O zakwalifikowaniu się wniosku na listę do udzielenia grantu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu
Gminy. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wnioski będą wpisywane na
listę w kolejności daty wpływu do Urzędu.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków o udzielenie grantów, Gmina sporządzi i opublikuje na
stronie internetowej pod adresem: www.gminalomza.pl listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji.
Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu:
Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu zostały określone w Regulaminie udzielania grantów.

Wójt
mgr Piotr Kłys

