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Załącznik nr 1 do Procedury grantowej 
 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”,                
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-
2020), w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs 
w formule grantowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od 
uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Starcza: 
 
ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę Starcza) 
– kwiecień 2018 – czerwiec 2023 

Lp. Działanie Termin 

1 Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w 
projekcie  - złożenie dokumentów zgłoszeniowych 

05.04.2018r. – 08.05.2018r. (minimum 30 dni) 

2 Organizacja spotkań informacyjnych 26.03.2018r. godz. 17:00 w Szkole 
Podstawowej w Starczy 
Punkt Doradztwa/konsultacji w Urzędzie 
Gminy Starcza – w okresie trwania naboru w 
każdy wtorek w godz. 13:00 – 16:00 

3 Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod 
kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w 
deklaracjach zgłoszeniowych 

od 05.04.2018r. do 30.06.2023r. 

4 Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie 
ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po 
weryfikacji technicznej 

do 30.06.2023r. 

5 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Starcza do 28.05.2018r. 

6 Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu 
do dofinansowania – uzależnione od wyników 
oceny wniosku o dofinansowanie 

02.06.2022r. 

7 Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę 
Starcza  

15.11.2022r. 

 
ETAP II – Realizacja projektu – styczeń 2019 – 30 czerwca 2023 

 Lp. Działanie 

1 Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Starcza) 

2 Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę 

3 Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru 
dokonuje Grantobiorca) 

4 Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę 

5 Złożenie do Urzędu Gminy Starcza Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami 
(wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu) 

6 Wykonanie inwestycji 

7 Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Starcza 

8 Złożenie do Urzędu Gminy Starcza wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami 

9 Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca) 

 

 


