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OGI-OSZENIE O NABORZE WNIOSKOW OIJDZIELENIE DOTACJI W RAMACH
PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA BIALEGOSTOKU

NA ROK 2019

Miasto Bialystok oglasza nab6r wniosk6w o udzielenie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne zzahesl ochrony Srodowiska realizowanenazasadach okreSlonych w Programie
Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Bialegostoku przyjgtego uchwal4 Nr XIX/273/16 Rady
Miasta Bialystok z dnia 29 lutego 2016 roku, zmienionej uchwal4 Nr XII/18212019 Rady
Miasta Bialystok zdnia 18 czerwca 2019 r.,zwanej dalej uchwal4.

l. Rodzaje zadafi, na ktt6re moile by6 udzielona dotacja celowa
1) trwala zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stalym na pompg ciepla;
2) instalacja kolektor6w slonecznych.

2. Rodzaj podmiott6w, kt6re moge ubiegad si9 o dotacjg
Uprawnionymi do skladania wniosk6w o udzielenie dotacji s4 osoby fizyczne.

3. Okres kwalifikowalnoSci koszt6w
Ustala sig nastgpuj4cy okres kwalifikowalnoSci koszt6w:
0l stycznia 2019 r. - 31 paLdziernika 2019 r., z tym ze przedwsigwzigcia zakonczone przed
podpisaniem umowy nie podlegaj 4 dofinansowaniu.
Wnioskodawca (Beneficjent) jest zobowiEzarty do realizacjizadaniaw terminach, zakresie i na
zasadach okreSlonych w umowie.

4. WysokoS6 dotacji
Dotacjg przyznaje sig do 45 o/o poniesionych koszt6w kwalifikowanych, do kwoty 5.000 zl -
dlazlohonych kompletnych wniosk6w o udzielenie dotacji.

5. Termin, miejsce i spos6b skladania wniosk6w o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji nale?y sklada6 w terminie od dnia 07 sierpnia 2019 r. do dnia
20 sierpnia 2019 r.
Wnioski, kt6re wplyn4 po tym terminie nie bgdqrozpatlywane.
Data wplywu wniosku rozumiana jest jako data wplywu wniosku do Urzgdu Miejskiego w
Bialymstoku.

Deklaracje nale?y sklada6 w:
1) Departamencie Ochrony Srodowiska, ul. Bitwy Bialostockiej 212 (sekretariat pok. 200,

II pigtro),
2) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska l, w dniach

i godzinach pracy Urzgdu, tj. w poniedzialek 8:00 - 17 00, w pozostatych dniach
tygodnia 7:30 - 15:30.

Wz6r wniosku wraz z wykazem wymaganych dokument6w stanowi zalqcznik do niniejszego
ogloszenia i jest dostgpny w Departamencie Ochrony Srodowiska, 15-103 Bialystok,
ul. Bitwy Bialostockiej 212, pok. nr 200 oraz na stronie www.bip.bialystok.pl.



7, Kryteria wyboru wniosk6w o udzielenie dotacji
Ustala sig nastgpujqce kryteria wyboru zadah do dofinansowania:
1) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien by( zlo2ony na wlaSciwym formularzu,
miec wypelnione wszystkie wymagane pozycje, by(, opatrzony podpisem beneficjenta, mie6

dolqczone wszystkie wymagane zalqczniki;
2) merytoryczne:
-obejmuj4cezadaniawymienionew$l(zzastrze2eniempktlniniejszegoogloszenia)i$6
ust. 2 uchwaty;
- wskazane poni2ej kryteria efektu ekologicznego, zakt6re przyznane zostan4 punkty oraz na
podstawie kt6rych sformulowana zostanie lista rankingowa:

3) kryteria spoleczno - ekonomiczne:

W przypadku uryskania jednakowej iloSci punkt6w z oceny merytorycznej,
przy kwalifikacji bgdq brane pod uwagg kryteria spoleczno - ekonomiczne.

Nazwa
klyterium Punktacja

Opis znaczenia
kryterium

Redukcja emisji CO:

Punkty zostan4 ptzyznane w zaleZnoSci od wartoSci
redukcji emisji dwutlenku wggla CO:.
Dla kazdego wniosku formalnie pozytywnie ocenionego.
zostanie okreSlona wielko66 redukcji emisji COz. Wnioski
zostanq zestawione w kolejno6ci malejacej pod wzglgdem
wartoSci redukcji emisji, a nastgpnie skala uzyskanych
wynik6w zostanie podzielona na 5 przedzial6w o r6wnej
rozpigtoSci.
Najwy2sz4 liczbg punkt6w otrzymaj4 Wnioski zprzedzialu
zawieraj1cego najwyZsze wartoSci redukcj i.
8 pkt- I przedzial
6pkt-2przedzial
4pkt-3przedzial
2 pkt- 4 przedzial
0okt-5orzedzial

Kryterium weryfikuje wartoSc

redukcji gazbw cieplarnianych
na podstawie wartoSci redukcji
dwutlenku wggla COz.

Redukcja emisji pylu
PMIO

Punkty zostan4 przyznane w zale2noSci od wartoSci
redukcji emisji pylu PM 10.

Dla kazdego wniosku formalnie pozytywnie ocenionego,
zostanie okreSlona wielkoS6 redukcji emisji pylu PMl0.
Wnioski zostan4 zestawione w kolejnoSci malejQcej pod
wzglgdem wartoSci redukcji emisji, a nastgpnie skala
uzyskanych wynik6w zostanie podzielona na 5 przedzialilw
o r6wnej rozpigtoSci.
N aj wy2sz4 I i czb g pu nkt6w otrzym uj q Wn ioski z pr ze dzialu
zawierajqcego najwyZsze wartoSci redukcj i.
8pkt-lprzedzial
6pkt-2przedzial
4pkt-3przedzial
2 pkt- 4przedzial
0pkt-5przedzial

Kryterium weryfi kuje wartoSi
redukcji emisji pylu PMl0.

Spoleczno-
ekonomiczne

I Gospodarstwa domowe, kt6rych czlonkowie w dniu
zlohenia wniosku posiadad b9d4 przyznane prawo do
dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego;

I pkt

Za spelnienie tego
kryterium mozna
otrzyma( maksymalnie
5 pkt

,' Gospodarstwa domowe, kt6rych czlonkami s4 rodziny
wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia28 listopada
2003 r. Swiadczeniach rodzinnych;

I pkt



3. Gospodarstwa domowe, kt6rych czlonkami s4 rodziny
zastgpcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej;

I pkt

4. Gospodarstwa domowe, kt6rych czlonkami s4 osoby
zniepelnosprawnoSci4 czyli osoby niepelnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
os6b niepelnosprawnych;

I pkt

5. Gospodarstwa domowe, kt6rych czlonkowie w dniu
zlolenia wniosku posiadai bgd4 przyznane prawo do
Swiadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia28
listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych.

I pkt

Na potwierdzenie spelniania co najmniej jedneso z ww. kryteri6w spoleczno-ekonomicznych,
Wnioskodawca jest zobowi1zany dostarczyd przynaimniej jeden z poniaszych dokument6w
(kserokopig, a oryginal do wgl4du):
l. Dla os6b posiadaj4cych prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego - decyzja

administracyjnaprzyznajEcadodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia27 czerwca
2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz. lJ.22017 r. poz. 180 z pofin. zm.) lub dodatek
energetyczny na podstawie ustawy z dnia l0 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22019 r. poz.755 z po2n. zm.).

2. Dla rodzin wielodzietnych - Karta Du2ej Rodziny.
3. Dla rodzin zast7pczych - postanowienie S4du o ustanowieniu rodziny zastEpczej.
4. Dla os6b z niepelnosprawnosci4 - aktualne jedno z nastgpuj4cych orzeczeh:

a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przezorgany orzekajEce do jednego ztrzechstopni
niepelnosprawnoSci okreSlonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(Dz. U. 22019 r. poz. ll72 zpoiln. zm.);

b) orzeczenie o niepelnosprawno6ci, wydanym przed ukofrczeniem 16 roku Zycia
okreSlone w RozporzEdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnoSci i stopniu
niepelnosprawnosci (Dz.U.22019 r. po2.2027 zpoLn. zm.);

c) orzeczenie o calkowitej lub czgsciowej niezdolnoSci do pracy na podstawie
odrgbnych przepis6w,

d) or zeczenie lekarza orzecznika Zakladu IJb ezpieczeri Spolecznych,
e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalid6w,

0 orzeczenie o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie rolnym
wydane przez KRUS.

5. Dla os6b posiadaj4cych prawo do Swiadczeh rodzinnych - decyzja administracyjna
ptzyznajqca Swiadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Swiadczeniach rodzinnych (Dz.IJ. z 2018 r. pot.2220 z poLn. zm.).

Wnioski bgd4 podlegad ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespelniaj4ce
wymog6w formalnych, okreSlonych w $ 9 pkt I uchwaty i nieuzupelnione w trybie
opisanym w $10 ust. 7 uchwaly podtegaj4 odrzuceniu.



8. WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na dotacje

WysokoS6 Srodk6w przeznaczonych w budzecie Miasta na rok 2019 na dotacje
do zadafi z zakresu ochrony Srodowiska realizowanych na zasadach okreSlonych w Programie
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Bialegostoku wynosi 500.000,00 zl.

9. Wz6r umowy o udzielenie dotacji
Pruyznanie dotacji nastgpuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji,
zwanej dalej umow4. Wz6r umowy okreSlaj4cy zasady jej realizacji stanowi zalqcznik
do niniejszego ogloszenia.

10. Rozliczenie dotacji oraz wz6r wniosku o rozliczenie dotacji
Wnioskodawca jest zobowiqzany do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od zakonczenia prac,
jednak nie p62niej niZ do dnia 3 1 puldziemika2}lg r.Przekazartie dotacji narealizacjg zadania

nast4pi po jego zakofrczeniu i akceptacji wniosku o rozliczenie dotacji oraz po zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta Bialegostoku lub osobg przez niego upowaZnionq protokolu
z wykonania zadania (co nast4pi po przeprowadzeniu oglgdzin wykonania zadania
pod k4tem zgodnoSci z umow4).
Dla rozliczenia dotacji Beneficjent (Wnioskodawca) przedklada prawidlowo wypelniony
wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy,
pod rygorem odmowy wyptaty przyznanei dotacji.
Wz6r wniosku o rozliczenie dotacji stanowi zalqcznik do niniejszego ogloszenia o naborze

oraz stanowi6 bgdzie za\1cznikdo umowy o udzielenie dotacji.

11. Informacja o Srodkach odwolawczych
Przyznanie dotacji odbywa sig do wysokoSci Srodk6w przeznaczonych na ten cel w Bud2ecie

Miasta Bialegostoku na rok 2019. Zlohenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne

z uzyskaniem dotacji.
Rozstrzygnigcie o przyznaniudotacji nie jest decyzj1administracyjnq w rozumieniu przepis6w

Kodeksu postgpowania administracyjnego i nie przysluguje na nie odwolanie.

UWAGA:
W przypadku braku Srodk6w finansowych zarezerwowanych na ten cel w Bud2ecie Miasta Bialegostoku

mo2liwe jest wstrzymanie wyplat przyznanej dotacji.

Truak,lasrl-


