8.

Rozliczenie zadania:

8.1.

Termin zakończenia zadania rozumiany jest jako dzień, w którym Dotowany dokona protokolarnego
odbioru robót i przekaże zrealizowane zadanie do użytkowania oraz w przypadkach gdy jest to
wymagane, spełni wymogi wynikające z Prawa budowlanego, które uprawnią go do przystąpienia
do użytkowania zgodnie z jego zapisami (najpóźniejszy z terminów, który wynika z dokumentów
wymienionych w części VII „Wniosku o dofinansowanie…”).

8.2.

Fundusz wypłaca dotacje wyłącznie na zadania zakończone, które zostały wykonane w sposób
kompleksowy, przez zatrudnione przez Dotowanego firmy zewnętrzne zapewniające właściwy standard
wykonanych usług i udzielające gwarancji na zabudowane źródło ciepła, wykonane roboty lub instalacje.

8.3.

Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli realizacji dofinansowanego zadania pod względem przeznaczenia
środków.

8.4.

Po zawarciu Umowy dotacji z Funduszem i zakończeniu wszystkich robót w niej określonych, Dotowany,
celem wypłaty środków, winien dostarczyć lub przysłać do Funduszu:
oryginał protokołu odbioru: robót związanych z zabudową źródła ciepła wraz z potwierdzeniem
fizycznej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła/ robót w zakresie wykonania docieplenia
budynku/wykonania instalacji (c.o.)/….., który winien być sporządzony według wzoru załączonego do
niniejszego Regulaminu, (Załącznik nr 3) oraz podpisany przez Dotowanego i wykonawcę zadania,
oryginały, zapłaconych faktur wystawionych za wykonanie: kompleksowych usług budowlanych
1
(docieplenie)/instalacji (c.o.)/montażu urządzeń (źródło ciepła)/ - celem naniesienia na nich, przez
pracownika Funduszu, adnotacji o płatnościach ze środków Funduszu: „Faktura płatna ze środków
WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości ….zł, zgodnie z umową nr ….., z dnia …..r.”.
2
potwierdzenia zapłaty za faktury na rzecz wykonawcy zadania,
Dokumentacja fotograficzna: zabudowanego źródła ciepła/ wykonanej instalacji (c.o.)/ wykonanego
3
docieplenia budynku/ …../ . Na zdjęciach, powinny być widoczne również elementy identyfikujące
zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe, itp.
uwierzytelnioną kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań potwierdzających
spełnienie wymogów odpowiednio: 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012
dla kotłów na biomasę oraz 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 dla kotłów
na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, w przypadku zastosowania ww. urządzeń.
uwierzytelnioną kserokopię certyfikatu, wydanego przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie
starszego niż 5 lat licząc od daty złożenia „Wniosku o dofinansowanie …”, potwierdzającego, iż
kolektory słoneczne, w przypadku zastosowania tych urządzeń, posiadają:
1
zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie
z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub
2
europejski znak jakości „Solar Keymark”,
dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym, jeżeli są
wymagane.
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8.5.

W przypadku zadań złożonych z kilku odrębnych elementów mogących być przedmiotem
dofinansowania, Fundusz dopuszcza podział dokumentacji rozliczeniowej na branże, przy zachowaniu
kompleksowości wykonania każdego z nich (np. budowlaną – docieplenie przegród, instalacyjną - c.o.,
źródło ciepła, itp.).

8.6.

Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w punkcie 8.4., należy dostarczyć do Funduszu po
zakończeniu zadania, w terminie najpóźniej do 31.10.2017 r. Po tej dacie Fundusz nie uwzględnia korekt
i uzupełnień dostarczonych dokumentów.

8.7.

Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie, w wymaganym terminie, skutkuje wygaśnięciem
umowy.

odpowiednio do zakresu zrealizowanego zadania.
z wyłączeniem przelewów wierzytelności, oświadczeń lub umów o potrąceniu wierzytelności oraz wpłat gotówkowych
o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość (15.000 €) - określoną w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 299),
odpowiednio do zakresu zrealizowanego zadania

Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”
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