Białystok,

29 lipca 2020 r. r.

Prezydent
Miasta Białegostoku
DOŚ-III.3153.9.2020
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku – tel. 85 879 79 79

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA ROK 2020

Miasto Białystok ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych
w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Białegostoku przyjętego uchwałą
Nr XIX/273/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą
Nr XII/182/2019 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r., zwanej dalej uchwałą.
1.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegająca na:
a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
e) zainstalowaniu pomp ciepła.
2.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne.
3.

Okres kwalifikowalności kosztów
Ustala się następujący okres kwalifikowalności kosztów:
01 stycznia 2020 r. – 15 listopada 2020 r., z tym że przedsięwzięcia zakończone
przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.
Wnioskodawca (Beneficjent) jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie
i na zasadach określonych w umowie.
1.

Wysokość dotacji

Dotację przyznaje się do 45 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5.000 zł –
dla złożonych kompletnych wniosków o udzielenie dotacji.
2.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie 3 sierpnia 2020 r. - 10 września
2020 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.
Deklaracje należy składać
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach
pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8:00 - 17:00, w pozostałych dniach tygodnia
7:30 – 15:30.

2) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony
Środowiska, ul. Słonimska 1,15-950 Białystok
3) elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej
Identyfikator ePUAP: UMwB
Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia i jest dostępny na stronie www.bip.bialystok.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu:
85 869 65 09, 85 869 65 28, 85 869 68 62 lub drogą elektroniczną pone@um.bialystok.pl
4.

Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
1) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu,
mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć
dołączone wszystkie wymagane załączniki;
2) merytoryczne:
- obejmujące zadania wymienione w § 1 (z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego ogłoszenia )
i § 6 ust. 2 uchwały;
- wskazane poniżej kryteria efektu ekologicznego, za które przyznane zostaną punkty oraz
na podstawie których sformułowana zostanie lista rankingowa:
Nazwa
kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Punktacja
Punkty zostaną przyznane w zależności od wartości
redukcji emisji dwutlenku węgla CO2.
Dla każdego wniosku formalnie pozytywnie ocenionego,
zostanie określona wielkość redukcji emisji CO2. Wnioski
zostaną zestawione w kolejności malejącej pod względem
wartości redukcji emisji, a następnie skala uzyskanych
wyników zostanie podzielona na 5 przedziałów o równej
rozpiętości.

Redukcja emisji CO2

Najwyższą liczbę punktów otrzymają Wnioski
z przedziału zawierającego najwyższe wartości redukcji.

Kryterium weryfikuje wartość
redukcji gazów cieplarnianych
na podstawie wartości redukcji
dwutlenku węgla

CO2.

8 pkt – 1 przedział
6 pkt – 2 przedział
4 pkt – 3 przedział
2 pkt – 4 przedział
0 pkt – 5 przedział
Redukcja emisji pyłu
PM10

Punkty zostaną przyznane w zależności od wartości
redukcji emisji pyłu PM10.
Dla każdego wniosku formalnie pozytywnie ocenionego,
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Kryterium weryfikuje wartość
redukcji emisji pyłu PM10.

Nazwa
kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Punktacja
zostanie określona wielkość redukcji emisji pyłu PM10.
Wnioski zostaną zestawione w kolejności malejącej pod
względem wartości redukcji emisji, a następnie skala
uzyskanych wyników zostanie podzielona na
5 przedziałów o równej rozpiętości.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują Wnioski
z przedziału zawierającego najwyższe wartości redukcji.
8 pkt – 1 przedział
6 pkt – 2 przedział
4 pkt – 3 przedział
2 pkt – 4 przedział
0 pkt – 5 przedział

4) kryteria społeczno – ekonomiczne:
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z oceny merytorycznej,
przy kwalifikacji będą brane pod uwagę kryteria społeczno – ekonomiczne.

Społecznoekonomiczne

1.

Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu
złożenia wniosku posiadać będą przyznane prawo do
dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego;

1 pkt

2.

Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny
wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. świadczeniach rodzinnych;

1 pkt

3.

Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny
zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

1 pkt

4.

Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby
z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;

1 pkt

5.

Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu
złożenia wniosku posiadać będą przyznane prawo do
świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28

1 pkt
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Za spełnienie tego
kryterium można
otrzymać maksymalnie
5 pkt

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z ww. kryteriów społeczno-ekonomicznych,
Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów
(kserokopię, a oryginał do wglądu):
1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) lub dodatek
energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
2. Dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
3. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
4. Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
b) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 z późn. zm.);
c) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie
odrębnych przepisów,
d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym wydane przez KRUS.
5. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna
przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).
Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające
wymogów formalnych, określonych w § 9 pkt 1 uchwały i nieuzupełnione w trybie
opisanym w §10 ust. 7 uchwały podlegają odrzuceniu.
5.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje
Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta na rok 2020 na dotacje
do zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na zasadach określonych w Programie
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku wynosi 225.000,00 zł.

6.

Wzór umowy o udzielenie dotacji
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Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji,
zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
7.

Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od zakończenia
prac, jednak nie później niż do dnia 31 października 2020 r. Przekazanie dotacji na realizację
zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji wniosku o rozliczenie dotacji
oraz po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku lub osobę przez niego
upoważnioną protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin
wykonania zadania pod kątem zgodności z umową).
Dla rozliczenia dotacji Beneficjent (Wnioskodawca) przedkłada prawidłowo wypełniony
wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy,
pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze
oraz stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie dotacji.
8.

Informacja o środkach odwoławczych

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie
Miasta Białegostoku na rok 2020. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne
z uzyskaniem dotacji.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
UWAGA:
W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w Budżecie Miasta Białegostoku
możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Prezydent Miasta
Dr hab. Tadeusz Truskolaski
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